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برقراري ارتباط یکی از نیازهاي اولیه اجتماعی انسان بود که شاید با ایماء و اشاره و زبـان گفتاري و محـاوره 

اي بوجود آمد. بشر از ابتداي خلقت، به دنبال مدیوم ها(واسـطه هاي) متعدد و متنوعی بـراي ارتبـاط مؤثرتر 

میان همنوعان خود بود.قدیمی ترین یافته هاي باسـتان شناسـان، از کشـف نوعی ارتبـاط تصویري و نمادین 

حکایت دارد که با موضوع رفع نیازهاي اولیه و حیاتی یعنی همان شکار حیوانات مرتبط اسـت. نقاشـی هاي 

انسانهاي نخستین در غار ها و پناهگاه هاي باستانی مانند: السکو و فون دوگوم در فرانسه و ...
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دور تازه «جایزه بلوط» 
برای معرفی استعدادهای 

جوان ادبیات کوردی

محمدرضا محمدی پور- مدرس دانشگاه

توقعات از استاندار تازه نگاهی به مهندس و سردار!

ُامیکرون در راه کرماشان

12 نفر مبتال شدند

امین شیرزادی شاعر و ترانه رسا:

رسانه های هنری و دنیای فرهنگ

آیا دوران فالک تزدگ یکرماشان به پایان م یرسد ؟ 

آیا تخلفات تیم بازوند فراموش م یشود؟

زمسـتان است و «سرما سخت سوزان است» و مردم 

کرماشان در شرایط خوبی نیســــتند. مشــــکلات 

اقتصادي و معیشـتی دست و بال بسـیاري را بسـته و 

این روزها براي بخشـی از مردم حتی تهیه نان خالی 

هم کم کم به چالشــــــــی جدي تبدیل م یشود. 

ناکارآمدي وعوا مفریبی، سـاز ناســاز مدیریتی بود 

که بیش از چهار ســــال با اتکا به «گماشــــت ههاي 

ممبرفیک» و برخی عمل ههاي دیگر، فرصـــ تهاي 

بســـیاري را از مردم مظلوم کرماشان گرفت. اینجا 

«هوا بس ناجوانمردانه ســرد اســت» اَبَربحرا نهاي 

بیکاري، ناامیدي، فقر و فلاکت محصول ب یکفایتی 

مدیریت استان بویژه در سـا لهاي اخیر بود هاسـت. 

ضـمن احترام به سـیاســیون واقعی، غدد ســرطانی 

«چپ و راس تنمایان سیاسی» در بســیاري از موارد 

توجی هگر ناتوانی مدیران غیر بومی بود هاند! ... 

آیا با حضور استاندار تازه، روزگار مردم کرماشان بهتر خواهدشد؟

ح هس هن ه ه�اس گووران یچ� ناسیاێ خان هقینی:

ترانه در کرماشان 
سابق های درخشان دارد

یادداشتی امرالله عظیمی یادداشتی از مهدی نوروزی

پی شداوري نم یکنیم!
باب یکفایت یمدیران به بهانه انتصاب استاندار جدید

حا لمرد مخو بنیست

کار هیل خاس هون هری م هرز شکنن و
وت و ه وت گ هردن

تواسیم کۆنرست وە کرماشان بگریم و ه داخ هو ت�ش ن�خۆشی هاتم 

باید تور کمربند سبز 

گردشگری  شکل دهیم



امام جمعه پاوه گفت: با توجه به مرزي بودن این شهرستان ، هر چند مدت 

ـتر متوجه خواهیم  ـتیم اما با بررسی بیش شاهد کشف سالح هاي قاچاق هس

ـتند و قاچاقچیان از سایر  شد قاچاقچیان اسلحه، اهل شهرستان پاوه نیســــــ

شهرها آمده اند.

ـتا مُال «قادر قادري» در خطبه هاي نماز جمعه این  به گزارش ایرنا، ماموســـ

ـتی برگزار شــد، افزود: در  ـیوه نامه هاي بهداشـ هفته پاوه که با رعایت شـ

کشفیاتی که از چند مدت پیش به دست آمده مشـخص شد هیچ کدام از 

ـتند و نباید نام و یاد پاوه در اذهان  قاچاقچیان سالح اهل این شهرستان نیســ

عمومی لکه دار شود.

وي ادامه داد: درخواست ما از مقامات مرتبط این است یا این کشــــفیات 

رسانه اي نشــــود و یا با ذکر جزییات قاچاقچیان رسانه اي شود تا همگان 

بدانند پاوه اي ها سهمی در قاچاق اسلحه ندارند.

ـیت ها و بزرگان  امام جمعه پاوه گفت: شهرستان پاوه مهد عارفان و شخص

ـتان در تاریخ انقالب اســالمی و دفاع از  دینی اسـت و مردم این شــهرسـ

ـانی دارند و نباید با هر بهانه اي این تاریخ  ارزشهاي آن کارنامه درخشــــــ

درخشان را مخدوش کرد.

ـائل مختلفی از  ماموستا قادري تصریح کرد: امروز فرایض دینی به بهانه مس

ـتر از  جمله بیماري کرونا ، تضــعیف شده و ضرورت دارد روحانیون بیشـ

گذشته تالش کنند.

ـاي مجازي ،  ـاد و اشتغال ، فض ـتی و اقتص وي اظهار داشت: وضعیت معیش

ـانه  ـلمانان را نشــ ماهواره و اینترنت به روش هاي مختلف ارزش هاي مسـ

گرفته اند و باید در این راه سینه سپر کنیم.

ـافه کرد: اقامه نماز اولین عبادتی اســت که بر رســول  ـتا قادري اض ماموس

گرامی اسالم(ص) تکلیف شده و ترك آن به هیچ عنوان صحیح نیســت 

چرا که ترك نماز از گناهان کبیره است.

ماموستا قادري افزود: در روایت بزرگان دینی آمده است که کســــی که 

ـالحین از  ـیماي صــ نماز را ترك می کند ، برکت از عمر او می رود ، سـ

ـتجاب نمی شود و دعاي صالحین نیر  چهره او محو می شود ، دعاي او مس

شامل حال او نمی شود.

امام جمعه پاوه اظهار داشــت: در 65 آیه قرآن کریم در مورد نماز مباحثی 

ذکر شده و رسول گرامی اسـالم (ص) نیز 178 حدیث درباره به اقامه نماز 

و ترك نکردن آن و فواید و عواقب نماز عنوان فرموده است.

سرمقاله

SEDAYEAZADI

قاچاقچیان اسلحه در مناطق مرزي پاوه اهل این شهرستان نیستند

زمســـــتان است و «سرما 

سـخت سـوزان اســت» و 

مردم کرماشان در شرایط 

خوبی نیسـتند. مشــکلات 

اقتصادي و معیشتی دست 

و بال بسیاري را بسته و این 

روزها براي بخشـــــی از 

مردم حتی تهیه نان خالـی 

هم کم کم به چالشـــــی 

جدي تبدیل م یشـــــود. 

ناکارآمدي وعوا مفریبی، سـاز ناسـاز مدیریتی بود که بیش از 

چهار ســـــال با اتکا به «گماشـــــت ههاي ممبرفیک» و برخی 

عمل ههاي دیگر، فرص تهاي بســــــــیاري را از مردم مظلوم 

کرماشان گرفت. 

اینجا «هوا بس ناجوانمردانه سرد است» اَبَربحرا نهاي بیکاري، 

ناامیدي، فقر و فلاکت محصـــــول ب یکفایتی مدیریت استان 

بویژه در سا لهاي اخیر بود هاست. ضـمن احترام به سـیاسـیون 

واقعی، غدد ســرطانی «چپ و راســ تنمایان ســیاســـی» در 

بســیاري از موارد توجی هگر ناتوانی مدیران غیر بومی بود هاند! 

آنان از خوان کرم! چنین مدیرانی به بهـر ههاي کافـی و وافـی 

رسید هاند و آنچه فراموش شده، همین «سـنگ تیپا خوردگان 

رنجور»، همین مردمان صبور کرماشان بوده و هستند. 

امروز «بازوند» از اسب افتاده و سرزنشش کار بیهود هاي است. 

آزمود هایم که سیســـتم نظارتی خطاهاي چنین «نامدیرانی» را 

نادیده می گیرد. تحقیق و تفحص، صـــــوري و نهایتاً ختم به 

خیر! م یشود. پس او را به محکمه وجدانش خواهیم سپرد که 

در سـا لهاي پایانی زندگی به یاد اشــ کهاي مظلومان و رنج 

هاي هزاران انســـان گرفتار فقر در این استان بیفتد و آنچه که 

باید، تجربه نماید...

فقر تنها باعث سکوت و صبوري و انزوا نم یشود. مســلماً در 

این مسـیر خواسته یا ناخواسته افرادي هســتند که براي غلبه بر 

بیکاري به مســــــیرهایی غیر معمول هدایت شوند. این ماهها 

خبرهایی از این دسـت هر هفته بر خروجی رسـانه ها قرار می 

گیرند که: صدها اسلحه غیر مجاز و غیره و غیره کشـف شده 

و آنچه را که کشـــف نم یشود هم درد سر بزرگتري خواهد 

داشت. 

سردار امیري مقدم در راه کرماشان است. کرماشانی که «نه از 

روم و نه از زنگ است. همین بی رنگ بی رنگ است». آنچه 

را که این روزها م یتوان دید، مردي با پوشــــــــش نظامی و 

درج هي خاص است و همین مسئله نه تنها از لحاظ روانی مایه 

آرامش نیسـت، بلکه به نوعی بســیاري را دچار دغدغه کرده 

است. آیا چنین فردي م یخواهد با همان نگاه سخت نظامی بر 

صندلی مدیریت استانی فلاک تزده بنشیند؟ یا اینکه قرار است 

سردار ياش را به عرص ههاي سازندگی و امیدبخشــــــــی به 

تود ههاي مردم بکشاند؟

 در همین مدت کوتاهی که نامش با کرماشان قرین شـده، دو 

صف سینه چاکان و مخالفان، شمشـیر از رو بسـت هاند و عاقلان 

دانند که اکثر این دو صــــف، بیش از هر چیز به دنبال ماهیان 

مرد هاي هســــتند که از این آب گل آلود صید نمایند. به قول 

اخوان:« فریبت م یدهد، بر آسمان (ذهنشــان) این سرخی بعد 

از سحرگه نیست...»

سالیان دور و درازي است که آد مهاي روي صندل یها عوض 

م یشـوند. اما دریغ که این اســتان هر روز از شــکوه ســالیان 

دورش کاسته می شود و «امید» پرند هاي اسـت که در موش و 

گربه باز يهاي فرص تطلبان، زخ مهاي کاري برم یدارد.

امروز اســــتاندار تازه را نه منجی مردم اســــتان م یدانیم و نه 

ویـرانگـر این خاك!. پی شداوري نمـی کنیم. باید همگان که 

دلشـــان به شوق این خاك شیرین می تپد، با خون تازه، جان 

تازه و عزمی قوي دســـت به دســـت هم بدهند و یاریگرش 

باشند. 

شاید وضعیت امروز استان شباهت بســــــیاري به روز بعد از 

زلزل هي سرپل داشـته باشـد. آن روزهایی که این ملت بزرگ 

دست به دست هم داد تا کاري کارسـتان رقم بخورد. اگر چه 

عد هاي با ظاهر ســازي همه چیز را به نام خود ثبت کردند. (و 

حواشی بسیار آن که بماند براي بعد!) امروز هم اگر همتی در 

مدیریت ارشــد اســتان باشــد، مردم نیز باید بپا خیزند و براي 

آبادانی کرماشان عزیز از هر کوششـــــــی دریغ نکنند و اگر 

مســــــؤولی کوتاهی کرد، با قدرت مطالب هگرانه در مقابلش 

بایســـــتند. چرا که امروز با هر عینکی که می بینیم، «... زمین 

دلمرده، سقف آسمان کوتاه، غبار آلوده مهر و ماه، زمســـتان 

است.»
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سرویس خبر: سهیال کیان یمهر

مدت هاست که کســـی جرات نمی کند خانه را خالی 

بگذارد و جایی برود ؛ این حکایت شب نیســـت ، روز 

هم نمی شود خانه را خالی گذاشـت . به هیچ چیز رحم 

نمی شود ، حتی نرده و حفاظ هاي شهرداري ، سرپوش 

فاضالب ها و عالیم راهنمایی و رانندگی . 

کابل برق و تلفن تا وســایل ورزشـــی پارك ها ، نرده 

هاي حفاظ و موتور بـرق باغ ها ، خوردروهاي زنجیــر 

شده و برداشتن باتري و حتی با داشتن قفل و زنجیر . 

هیچ چیز در امان نیســــت ، حتی طالي دست و گردن 

خانم ها !

فقر از در و دیوار می بارد و مردم گرســـنه و فقیر که از 

پس مخارج زندگی بر نمی آید ؛ به دزدي روي آورده 

است .

جمعیت فقیر سـاکن حاشـیه ي شـهرها ، کارتن خواب 

هاي ســــرگردان و حتی رهگذرهاي عادي ، تهدید به 

حسـاب می آیند . همه سر هم کاله می گذارند . قیمت 

همه چیز ؛ سر به فلک کشـیده است ، دیگر حتی خرید 

نان و پنیري ساده براي بعضی خانواده ها مشـکل است . 

هنـر مـی کند خانواده اي اگـر بتواند از پس مخارج بـر 

آید . خدا کند کسـی مریض نشـود ؛ پول دوا دکترش ؛ 

کمر خانواده را می شکند ؛ واي بحال مریض با بیماري 

هاي خاص !

این عامی ترین توصـــیف این روزهاي مردم اســـت . 

صاحب خانه ، مسـتاجر را بیرون می کند تا ملک اش را 

گران تر اجاره بدهد ، مســـتاجر با چند کودك بی پناه 

در بدترین شـرایط و بی امکانات ترین محله سـاکن که  

حتی کفش هایشان دزدیده می شود .

کالنتري و پاسگاه هم دیگر وسـع اش به رسـیدگی این 

همه دزدي نمی رسـد ؛ می گویند : مواظب خانه هایتان 

باشید همین !

دزدي از خانه ها به دزدیدن پول و طال ختم نمی شـود ؛ 

کیسه ي برنج برمی دارند .مثال این مورد ؛ خانه ي خود 

من بود که دزد به بــرنج و چاي هم رحم نکـــرده بود . 

اینجور پیش برویم دیگر حتی خانه هم امن نیست . 

تورم افسار گسیخته و ناتوانی دولت در مهار آن ، عادي 

شدن دزدي از خانه ها ، آمار باالي طالق ، فرار مغزها ، 

افســــردگی جوانان ، تن فروشی زنان ، کودکان کار ، 

همه آژیر قرمزي است که بصــــــدا در آمده و اوضاع 

جامعه در وضعیت خطر است . صداي فروپاشـی جامعه 

و خرد شدن ستون فقرات خانواده را نشنیدن و همچنان 

اصرار بر گلســتان بود این باغ ویران ؛ خطرناك است . 

آقایان لطفا کمـــی پنبه را از گوش هایتان در آوردید ؛ 

شـاید طوفان در راه اســت ؛ بفکر مردم باشــید ، پناهی 

براي مردم بجویید !

آهاي آن هایی که بر مسند نشسته اید ؛ ملتی در آب فقر 

غرق شده است .

از ما گفتن بود !

اجتماعی
این روزها برای اســـتان کرماشــــان جزو 

مهمرتین روزهایی است که می تواند در 

تقویم مدیریتش ماندگار شـــــــــــــــود. 

مدیریتی که خروجـی آن پس از این همه 

ســـال، آن چیزی اســــت که همگان می 

دانند. ابتدا استاندار تازه را بشناسید:

در بر خی از رسانه ها نوشته اند:« رسدار 

بهمن امیری مقدم در ســـــال ۱۳۴۱ در  

یکـــــی از محله های قدیمـــــی بخش ۳ 

کرمانشـــــــــــاه (محله ی سیده فاطمه -

مســجد حرضــت ابوالفضــل (ع) )متولد 

شد که پدر و جد پدری ایشان از خانواده 

های اصیل و ابوی ایشـان  یکی از کسـبه 

های خوشـنام ،مومن و از معتمدین مورد 

وثوق این دیار بودند .

رسدار امـــــــ�ی مقدم در  ه�ن  دوران 

نوجوانی با پیوســـ� به جریان اصــــیل 

انقالب اسالمی حضـوری فعال و نقشــی 

موثر از خود به یادگار گذاشته و با حضور 

در جــبهه های نــربد حق علــیه باطل با 

رشادت و شجاعت مسـیر خدمت گزاری 

را ســـــپری �وده و وظایف خطیری را بر 

عهده داشــته اســـت و یکی از جانبازان 

هشت سال دفاع مقدس است.»

سوابق مدیریتی ایشـــــان به رشح پیش 

روست: «فرمانده سپاه و مسـئول بسـیج 

استان بوده. دبیری ستاد پشــــــتیبانی 

جنگ در ســـــــــالهای جنگ را بر عهده 

داشـــته. ســـتاد فرماندهی مهندســــی 

نیروی زمینی ســـپاه پاســـداران، معاون 

اقتصـادی قرارگاه بازسازی نیروی زمینی 

ســپاه، ســتاد فرماندهی مهندســی کل 

سپاه پاسداران، ستاد فرماندهی  لشــکر 

۴۳ امام علی(ع)، فرماندهی لشـــــــــکر 

مهندســـی ۴۰ صــــاحب الزمان (عج) و 

فرمانده قرارگاه و پشــــــــــتیبانی نیروی 

مقاومت بسـیج در کارنامه مدیریتی خود 

دارد. 

بعالو ی اینها  مســـــــــــئولیتهای ستاد 

بازســـــــازی مناطق زلزله زده ی رودبار ، 

ســـــــتاد فرماندهی  ســــــــپاه حفاظت 

هواپی�یی کشـــــــــور، ستاد فرماندهی 

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی، 

فرمانده انتظامی اســـتانهای خراســــان 

رضــــــوی و گیالن و در نهایت ســـــــتاد 

ـرماندهــــی معاون عملیات نیــــروی  فـــ

انتظامی جمهوری اســــــالمی ایران را بر 

عهده داشته است.»

این رزومه ی مردی اســــــت که چند روز 

است مدیریت ارشـد اسـتان زادگاهش را 

به عهده گرفته است. مســــــــــــئولیتی 

ســنگین و پر تنش بر دوش او قرار گرفته 

اسـت. ســوال مهم اینجاســت آیا چنین 

رزومه ای که در جای خودش ارزشـــمند 

هم هسـت، می تواند گره مشـکالت این 

استان فالکت زده را بگشـــــاید؟ آیا اگر 

امیری مقدم از ریز تا درشت مشـــکالت 

این اســتان را می شـــناخت، به خودش 

اجازه می داد که بر صـندلی اسـتانداری 

کرماشان تکیه �اید؟

می دانیم که این ماهها آماری نیست که 

زنگ خطری جدی برای این اســـــــــتان 

نبوده باشـــــــد!. آمارها هم ه�نطور که 

شفاف و آشـکار می گویند، آینه ای واقع 

بینانه از کفایت و یا بـــــــی کفایتـــــــی 

مدیرانند. مدیریت ســــابق بر اســــاس 

روایت آمارهای کشـــــــــوری کارنامه ای 

موفق نداشـــته اســـت. این یک تحلیل 

شخصـــــی نیســـــت و عا� و آدم از آن 

باخربند. جدا از ایـنها تحقـیق و تفحص 

هم نشـــــان از اتفاقات پشـــــت پرده ی 

مدیران ســــــابق دارد و احت�ال ختم به 

خیر می شود.

مهمرت آن که مردم نســبت به اوضاع روز 

و ماه و سال، خوشبین نیســـــتند. حال 

شان خوب نیســــــــــــت. حال ما خوب 

نیســــــت. غم نان �ی گذارد لحظه ای 

آسـوده باشـیم. چرخ های این اسـتان از 

کار افــتاده اند و نــیاز به احـــیای مجدد 

دارند. اتفاقــی که با تغییـــر مدیـــریت، 

جوابی آنی نخواهد داشت. اما امیدوارنه 

به تغییرات دل بســته ایم. آرزو می کنیم 

که تیم مدیــریت تازه به دور از هـــر گونه 

بازی ســیاســی، عرصـــه را به مردان مرد 

واگذار �اید تا روزگار کم کم بـتواند روی 

خوشش را به این مردم فلک زده نشــــان 

بدهد. آیا چنین اتفاقـــــی خواهد افتاد؟ 

امیدواریم

 یک فعال گردشـــگري معتقد اســــت، براي 

تبدیل شدن استان هاي غرب کشــــور به یک 

محور گردشـــگري، دفاتر گردشـــگري این 

اســـتان ها باید با هم افزایی تور کمربند ســـبز 

گردشگري را شکل دهند.

فردین امیري در گفت و گو با ایسـنا، بااشاره به 

ظرفیت هاي استان هاي غرب کشـــــور براي 

شـــــکل گیري یک محور گردشــــــگري، 

اظهارکرد: پنج اســــــتان منطقه غرب ایران و 

بویژه کرمانشاه، مانند سرمایه دارانی هستند که 

پول زیادي دارند، اما تفکر چگونه اســـــتفاده 

کردن از آن را ندارند.

وي ادامه داد: ما سرمایه دارانی هستیم که براي 

بهره مندي از ســـــــرمایه هایمان برنامه ریزي 

مدون و درســتی نداریم، براي همین ســرمایه 

هایمان مغفول واقع شــده و بهره چندانی از آن 

نم یبریم.

رئیس انجمن دفاتر گردشـــــگري اســــــتان 

کرمانشــاه با بیان اینکه در غرب کشــور زمینه 

براي رونق گردشـــــــگري طبیعی، تاریخی، 

مذهبی، تجاري، کشاورزي، دارك توریسم و 

... وجود دارد، عنوان کـرد: به ندرت مـی توان 

در نقطه اي از کشـور منطقه اي را پیدا کرد که 

بتوان در آن انواع گردشــــگري را داشــــت،  

درحالیکه ما در غرب کشــــور این ظرفیت را 

داریم.

وي با اشاره به طبیعت چهار فصــل این منطقه، 

گفت: در غرب  استان کرمانشــاه می توان در 

روزهاي سوزناك و سخت زمســـــتان آب و 

هوایی معتدل را تجربه کرد و در شــــــرق آن 

زیبایی هاي فصـل سرد خودنمایی می کند. در 

اورامانات هم شمالی داریم که تنها دریا ندارد.

امیــــــري در ادامه به وجود ظــــــرفیت هاي 

گردشگري کشـاورزي در این منطقه نیز اشاره 

کرد و گفت: دشت ماهیدشت، باغ هاي انگور 

کندوله، باغ هاي انار و گـــــــردو اورامانات، 

نخلســــتان هاي و باغات لیمو قصــــرشیرین، 

انجیرســـتان ها و باغات زیتون ریجاب و ... از 

ظرفیت هاي گردشگري کشــــاورزي تنها در 

کرمانشــــاه به عنوان یکی از استان هاي غرب 

کشور است که براي هرکدام از آنها آیین ها و 

رسوم زیبایی مانند جشـــــن انار در این مناطق 

برگزار می شود.

وي به وجود تعدد آثار تاریخـــی در غــــرب 

کشـور هم اشاره کرد و افزود: از طرفی در این 

اســتانها زیبایی هاي طبیعی زیادي داریم که با 

تاریخ آن گــــــــره خورده، همچون غارهاي 

علیصـدر،  قوري قلعه، کرفتو و ... که از برخی 

از این ظرفیت ها چندان بهره نبرده ایم.

رئیس انجمن دفاتر گردشگري کرمانشــــــاه 

خاطرنشـــان کرد: در استانی مانند کرمانشـــاه 

ظرفیت دارك توریســـم (گردشگري سیاه یا 

خاکســـتري) را داریم که بســـیار محدود در 

استان هاي دیگر وجود دارد. هشـــــــت سال 

جنگ تحمیلی و وقوع زلزله بزرگ ســـــــال 

1396 از جمله پدیده هاي ناراحت کـنــنده در 

این استان هســتند که هرکدام می توانند زمینه 

جذب گردشگران زیادي باشند، اما تاکنون از 

آن استفاده نشده است.

وي یادآورشد: در استان هاي غرب کشـــــور 

باتوجه به مرز مشــــترك با کشـــــور عراق و 

بازارچه هاي مرزي ظرفیت خوبی بـراي رونق 

گردشـــگري تجاري وجود دارد، اما تاحدود 

زیادي مغفول مانده است.

امیـري در ادامه عنوان کـرد: در غــرب ایــران 

آنقدر جاذبه گردشــــگري داریم که در هیچ 

جاي ایـــران وجود ندارد، اما باید بـــراي آن 

برنامه ریزي و مدیریت درست داشته باشیم.

وي در ادامه به بیان راهکارهایی براي تقویت 

گردشگري در غرب کشـــــــور پرداخت و 

گفت: باید ظرفیت هاي گردشـــگري غرب 

کشـــــور را به گردشگران داخلی و خارجی 

معـرفـی کنیم که بهتــرین راه بــراي این کار 

عالوه بـر انجام تبلیغات، راه اندازي فم تورها 

است.

این فعال گردشــگري با تاکید براینکه این فم 

تورها باید با حضور شرکت هاي گردشگري 

مطرح داخلی و خارجی برگزار شـود، عنوان 

کرد: دراین راسـتا نباید از ظرفیت هاي بخش 

خصـوصی غافل شویم، چراکه گردشگري با 

بخش خصـــوصی جان می گیرد و بدون آن 

راه به جایی نخواهد برد، اما متاســفانه درحال 

حاضر حمایت از بخش خصـــوصی بســـیار 

ضعیف است.

وي با بیان اینکه دفاتر گردشــــــگري غرب 

کشـــــور باید با حمایت بخش دولتی در راه 

تبدیل شـدن این منطقه به محور گردشـگري 

همکاري هاي جدیدي پایه گذاري کــنــند، 

افزود: در این زمینه باید تور کمربند ســــــبز 

گردشگري غرب کشــور را راه اندازي کنیم 

که در آن دفاتر گردشگري کرمانشــاه، ایالم، 

کردســتان، همدان و لرســتان باید پکیج هاي 

گردشـــــــــــگري مختلف و جذابی را براي 

گردشگرانی با سالیق مختلف تعریف کنند.

امیري خاطرنشــــــان کرد: قطعا این اقدام می 

تواند به معرفی بیشـــتر جاذبه هاي گردشگري 

غرب کشور کمک کند و از طرفی باید بتوانیم 

دفتر نمایندگی گردشـگري پنج اســتان غرب 

ایران را در گام اول در عراق که کشـــــــــور 

همســـــایه است راه اندازي کنیم و در مراحل 

بعدي سراغ کشورهاي دیگر برویم.
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یک فعال گردشگري: 

هوشیار باشیم

کتایون محمودی

عادي شدن سرقت! پی شداوري نم یکنیم!
 به بهانه انتصاب استاندار جدید

شماره 629          20  دي ماه 1400

آگهی تغییرات

 شـرکت فراسـو ابنیه ارس شـرکت ســهامی خاص به 

شماره ثبت 15328 و شـناسـه ملی 10660150056 به 

استناد صورتجلســــه مجمع عمومی عادي بطور فوق 

العاده مورخ 1400/06/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

1 - اعضــاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 

آقاي سید رضـا تیموریان به کد ملی 3241397726 و 

آقاي مزدا تیموریان به کد ملی 3255969662 و خانم 

طینا یعقوب نـژادزنگنه به کد ملــی 3258963924 به 

سمت عضـو هیات مدیره براي مدت دو سال انتخاب 

شــــدند . 2ـ آقاي پیام صــــیفوري به شــــماره ملی 

255804140 3 به سمت بازرس و اصـلی خانم مهرزاد 

محبی به شـماره ملی 3243198607 به سـمت بازرس 

علی البدل براي مدت یک سـال مالی انتخاب شـدند. 

3- ترازنامه و حســــاب سود و زیان شرکت منتهی به 

سال 1399/12/309 مورد تصویب قرار گرفت.

 اداره کل ثبت اســـناد و امالك اســــتان 

کرمانشاه

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري 

کرمانشاه (1255805)

آیا دوران فالک تزدگ یکرماشان به پایان م یرسد ؟ 

آیا تخلفات تیم بازوند فراموش م یشود؟

آیا با حضور استاندار تازه، روزگار مردم کرماشان بهتر خواهدشد؟

باب یکفایت یمدیران
حا لمرد مخو بنیست

باید تور کمربند سبز 

گردشگری  شکل دهیم



فرهنگی، اجتماعی

S E D A Y E A Z A D I

 الف: پنج سال پیش که استان کرمانشـاه به علت حضـور 

یک اسـتاندار بی تحرك در سـکوت و سـکون فرو رفته 

بود با آمدن مردي از تبار لرها�(آقاي مهندس هوشـنگ 

بازوند) ، بارقه امیدي در میان مردم  استان به خصــوص 

فعاالن سیاسی و اقتصــــادي به وجود آمد.اما با برداشتن 

اولین گامهاي مهندس با تصور اینکه در مسیر تحول فنی 

و تخصــصــی قدم بر میدارد متاسفانه زلزله مهیب سرپل 

زهاب به وقوع پیوست. خســـارات و ویرانی زلزله چنان 

بود که همه رویدادهاي عادي و طبیعـی تحت تاثیـر آثار 

ویـرانگـر زلـزله قـرار گـرفت چنانکه نحوه و چگونگـی 

برداشتن گامهاي اسـتوار یا متزلزل اسـتاندار وقت در راه 

هدف تغییر و تحول مثبت از دید عموم پنهان شد و آنچه 

عیان بود و تبلیغات اسـتانداري عیان تر میکرد شـاهکار� 

تاریخی توان رســتم گونه مهندس (اســتاندار وقت) در 

بازسازي مناطق زلزله زده بود. و همین تصور توهم گونه 

بود که این عملکرد معجزه وار بر ســـــنگهاي زخمی از 

جنگ 8 ساله سرپل زهاب نقش بست و در عصر گردش 

اطالعات، اولین چراغ سنگ نبشـته در استان کرمانشــاه 

روشن شـد و نام مهندس(اسـتاندار وقت) به جاي صـدها 

شــــــــــهید وطن تاریخی گردید. این درحالی بود که 

روشنایی از کورسـوي�واحدهاي تولیدي به خاموشـی 

گرایید. نیروهاي شایســـــته به کنج دفترها رفتند. حزب 

هاي سیاسی اصالح طلب با مدیریت منتســـــب به خود 

بیگانه شدند.

 رسانه ها به سه قســمت مجیزگو ، مســـیرجو و محق گو 

تقســـیم شدند، چاپلوسان و تملق گویان جزء خواص و 

متخصـصـان ناآشنا گردیدند ونماینده گان مجلس نیز از 

مدیریت مهندس بهره ها بردند، و نتیجه این شــــد :� در 

حالی که  استان به ورطه فالکت افتاد و سیستم مدیریتی 

استان به همان فشــــــلی�ماند استاندار مهندس از استان 

رفت.

ب�بعد از چند ماه غوغا در فضاي مجازي که چه کسـی 

به جاي مهندس�(استاندارسابق) میاید و اینکه :�کســی 

بیاید و کاري بکند�. در نهایت سرداري� (جناب امیري 

مقدم) سکان استانداري استان کرمانشـــــــاه را به عهده 

گرفت. این که این سـردار عزیز 25 سـال سـابقه موفقیت 

آمیز در حوزه نظامی داشــته اســـت جزء امتیازات ویژه 

ایشـان است. اما آیا در البالي واژه هاي نظامی، «بایسـت 

و برو» !و عملیاتهاي پلیســـی، رمز توسعه و پیشـــرفت با 

پیچیده گیهاي خاص روانی و اجتماعی و اقتصــادي می 

داند؟ آیا با ملزومات توسعه و راهکارهاي ایجاد اشتغال، 

افزایش تولید، چگونگی جذب سـرمایه گذاري، اعتقاد 

به حضــــور بخش خصـــــوصی، بهره مندي از نظرات 

تخصــــصــــی و کارشناسی  و ایجاد رابطه دوسویه با 

دانشـــــگاه، نحوه تامل با مطبوعات، رسانه ها، احزاب، 

گروهاي مرجع و... آشـنایی دارد؟ اســتانداران قبلی که 

نظامی نبودند متاسفانه نتوانســــتند! لذا انتظارات بیش از 

حد و اندازه هم از اسـتاندار جدید غیر منطقی اســت. اما 

نباید فـراموش کـرد که رییس جمهور محتـرم که جناب 

امیري مقدم استاندار منتخب ایشـــــان است. فرمود:�ما 

میتوانیم. حال اگر «ما میتوانیم» بی مبنا و فقط شـعار بوده، 

هیچ انتظار تحول مثبتی نیست.

 اما اگر داراي مبنا و «ما میتوانیم» نشــاندهنده راه عبور از 

مشـــــکالت و غلبه بر بحران است پس انتظارات مطرح 

شده درست و بجاست!. واستاندار محترم هرچند فضـاي 

ذهنیش ممکن است مملو از سناریوهاي نظامی باشـد اما 

میتواند با مشاوره هاي خاص با متخصصان، اقتصـادانان، 

جامعه شناسان، احزاب، اصحاب رسـانه و... اسـتان را در 

مســـیر توسعه و پیشــــرفت قرار دهد. زیرا استانداري با 

پیشـــینه نظامی از اصل قاطیعت  برخوردار است و مدیر 

قاطع، میتواند خیلی از موانع که توسـط مدیران ضــعی ف 

ایجاد شده بردارد. 

ـاه با یک  قصـــه ي پر غصــــه ي انتخاب استاندار کرمانشـــ

عافلگیري همگانی(چنانچه از حاشیه ها بر می آید) به سـر آمد 

و استان از بالتکلیفی و چشـــــم انتظاري به در آمد و استاندار 

کرمانشاه انتخاب شد.

هرچند پیش از این گفتیم و بسیار هم گفتیم که چرا با این همه 

مشکالت و بدبختی هایی که داریم ولی دلسـوز واقعی نداریم 

ـتان باشــد که منظور نظر  ـامانی موثر براي اس تا زودتر سـرو س

ـیه ها  ـاحب نظران بود که چنانچه از حاشــ بزرگان و اقدام صـ

نمایان شده اسـت این بزرگان و موثران، در این انتخاب تاثیري 

ـتاندار  ـته اند که البته با توجه به تاخیر انتخاب اسـ و نظري نداشـ

این بی تاثیري براي مردم اهمیتی ندارد زیرا فرصـت بزرگی را 

از خود گرفتند و هرکسـی به هر نحوي تصــمیم براي انتخاب 

ـیار-گرفته است تصـــمیمی قابل  استاندار-هرچند با تاخیر بسـ

احترام براي همگان است.

ـتر گفتیم که از عمردولت سیزدهم بیش از چند ماه می  پیشــــ

ـیاري از استانها همزمان با دولت کار نماینده  گذرد ودر بســـــ

ـایر  ـتانها آغاز شـد که فرصـت مناســب براي سـ دولت در اس

اقدامات شد ولی در استان کرمانشاه فرصت سوزي باعث شد 

تا همه چیز درگرو تاخیر انتخاب استاندار در بالتکلیفی بماند

ـیار است و باید تاخیر اقدام  بی شک توقع از استاندار جدید بس

ـاب سایر  دولت را در استان جبران کند و در انتخاب و انتصـــ

منصوبین زیر مجموعه خود در استان در اسرع وقت اقدام کند 

و خود را درگیر فرصـــت ســــوزي افراد خود خواه نکند از 

ـته را  استاندار جدید استان توقع می رود که افراد ناتوان و وابسـ

ـته اند را  که در  فالکت باري، بیکاري و تورم استان نقش داش

ـند تصـــمیم و اقدام براي استان حذف کند زیرا دیگر  از مســ

فرصتی براي وقت کشی نداریم.

مردم در استان کرمانشاه منتظر درك و حضور دولت سیزدهم 

ـتند وایند انتظار پس  براي ساماندهی وضعیت خود و استان هس

ـتاندار دولت  از تاخیر چند ماهه دولت با ســـرعت عمل اســـ

ـاه  سیزدهم قابل جبران است. بی شک استاندار شرایط کرمانش

را می داند وبراي این شرایط( رتبه هاي نخســت و نزدیک به 

نخســـــــت در بیکاري،فالکت و تورم باال) برنامه و انتخاب 

راهکار مناسب را دارد.

استاندار عزیز کرمانشاه!

ـتحق این  است که به صورت ویژه براي آن  این استان  مســــ

ـاب افراد  اقدام شود.لطفا تا دیر نشـــده اقدام سریع براي انتصــ

خدمتگزار به مردم در پستهاي مهم از قبیل فرمانداري ها، اداره 

ـازمانهاي دولتی اهتمام کنید. با شــما از حوزه هاي  کل ها و س

ـاد، بهداشت و پزشکی، فرهنگی،  مختلف استان از قبیل اقتصــ

مرز، معدن و سایر امور مهم به نوبت خواهیم گفت.

برقراري ارتباط یکی از نیازهاي اولیه اجتماعی انسـان 

بود که شاید با ایماء و اشاره و زبان گفتاري و محاوره 

اي بوجود آمد. بشـر از ابتداي خلقت، به دنبال مدیوم 

ها(واسـطه هاي) متعدد و متنوعی براي ارتباط مؤثرتر 

میان همنوعان خود بود.قدیمی ترین یافته هاي باستان 

شناسان، از کشـف نوعی ارتباط تصــویري و نمادین 

حکایت دارد که با موضـــــــوع رفع نیازهاي اولیه و 

حیاتی یعنی همان شــــکار حیوانات مرتبط اســــت. 

نقاشی هاي انســانهاي نخســـتین در غار ها و پناهگاه 

هاي باستانی مانند: السکو و فون دوگوم در فرانسـه و 

آلتامیرا در اسپانیا، مؤید این یافته ها هســتند. آنچه که 

ما امروز می دانیم، تالش انســـــــــان شکارگر براي 

موفقیت در شـکار در آن ســالها اســت به دلیل آنکه 

بیشتر کره زمین در عصر یخبندان و پوشیده از برف و 

یخ بود. شاید بشـر آن روزگار براي تصــویر، ارزشی 

جادویی متصــــــــــــور بود و می خواست با ترسیم 

ناتورالیســـــتی(طبیعت گرایانه) شکار، روح او را در 

قلمرو خود به تسخیر درآورد. این ابتدایی ترین تالش 

انســــانی براي استفاده از نقش و تصــــویر و مفاهیم 

نمادین آن بود.

واقعیت این است که درك تصــــــــویري از جهان 

پیرامون و به کار بسـتن آن، چه به صورت عینیو چه به 

صورت ذهنی در زندگی اجتماعی انســـان بســــیار 

پررنگ و اثرگذار بوده و هســـت. انعکاس مفاهیمی 

که به قول افالطون، محاکاتی از جهانی برتـر و باالتـر 

اســت با الهامی که توســط الهه ها(میوزها) اتفاق می 

افتاد، و یا آرزوها و امیالی که در قالب نقوشی نمادین 

در ذهن انســـــــــان هنرمند خلق می شد، همگی در 

زندگی روزمره و ارتباطات اجتماعی بشــر جایگاهی 

را براي خود باز نمود که عاملی براي شــــکل گیري 

فرهنگ هایی متفاوت، برتر و پرنفوذ گشــــــت. این 

قدرت نفوذ حتی به ابزاري قدرتمند در نمایش اقتدار 

حکومت ها و بیان افتخارات و دستاوردهایشــــان در 

طول تاریخ مبدل شــــــــد. بهره گیري از نقش هاي 

نمادین،اســــــطوره اي و خالقانه در دیوارنگاره ها، 

کاخها، مقبره ها، معابد و دیگر بناهاي باســتانی دلیلی 

بر این مدعا است.

بی تردید روند تکامل  انواع رســـــانه هاي هنري، از 

بکارگیري نقوش به ایدئوگراف ها(خطوط تصویري 

مثل هیروگلیف مصــــریان باستان) و در نهایت ابداع 

خط نوشتاري مبتنی بر عالمت ها، تحولی شگرف در 

رشـد و توسـعه فرهنگی را به دنبال داشـت.ابداع خط 

که به زعم نگارنده بـزرگتـرین انقالب فــرهنگــی و 

تمدنی بشــــر بود، از عالی ترین مظاهر تبلور و تحول 

فرهنگی به حساب می آید.

وقتی از رسانه هاي تصـــــــــویري سخن به میان می 

آوریم، درواقع از زبانـی یاد مــی کنیم که مــرزهاي 

مفاهیم و اندیشــه ها را به شکلی موجز نه تنها در طول 

تاریخ در مـــــــی نوردد، بلکه در میان اقوام، ملت ها 

وفرهنگ هاي مختلف بشـــــــــري قابلیت برقراري 

ارتباطی عمیق، پویا و نافذ را فراهم می سازد. اینکه ما 

پس از هزاران سال با نگاه به تصاویر خلق شده توسط 

انســــان هاي شکارچی و یا نقوش حک شده در دل 

سنگ ها و صخره ها، با احســـاسات آنها شریک می 

گــــردیم، و یا اینکه با دیدن آرم ها و پیکتوگــــرام 

هاي(نقوش تصویري گرافیکی) عصـر حاضر پیام ها 

و هشدارهایی دریافت می کنیم، همگی بر اثرگذاري 

عمیق این رســـــــانه ها بر الیه هاي مختلف فرهنگ 

عمومی جامعه داللت دارند. در این بخش از نوشــتار 

شواهد و مواردي که نشـــــان می دهد رشد و توسعه 

فرهنگی متأثر از رسانه هاي هنري است به اجمال بیان 

می گردد:

1. با مطالعه تاریخ تحوالت فــرهنگــی مالحظه مــی 

نماییم که دستیابی به پیشـــــــــرفت هاي فرهنگی و 

اجتماعی در میان اقوامی که فرهنگ بیان تصـــویري 

قوي تري داشته اند به مراتب بیشــتر از دیگران است. 

مثال هاي بسـیاري را می توان ارائه داد از جمله: ابداع 

خط میخی توسـط ســومریان که مبنا و مبدأ تاریخ را 

رقم زد، نقوش دیواري و خط تصــویري هیروگلیف 

مصــــــــــریان باستان که خود را به عنوان هنرمندان 

بالمنازع هنر تصـویري تاریخ به جهان نشـان دادند، به 

کارگیري نقوش نمادین و باشکوه تصــویري ایرانیان 

باستان دوران هخامنشــــیان در کاخها و تاالرها براي 

اســــــــتقبال از مهمانان خارجی و نمایش عظمت و 

بزرگی امپراتوري خویش که استیالي فرهنگی شـان 

را به رخ جهانیان کشیدند، روایت تصویري فتوحات، 

نمایش جایگاه ماورایی و اقتدار حکومت سـاســانیان 

در ترسیم نقش برجســـــته ها و سنگ نگاره هاي آن 

دوران، بیان زیبایی ها و تقلید تناســـــــبات طبیعت با 

پیکرتراشـی و معماري شــکوهمند یونانیان و به دنبال 

آنها رومیان باســتان به عنوان میراث خواران فرهنگی 

ایشــان که دوران کالسیک هنر و تمدن غرب را رقم 

زد به نحوي که حتی صـــدها ســـال بعد و در دوران 

رنسـانس(تولد دوباره تمدن غرب) همچنان فرهنگی 

مترقی و پیشـرو را به نمایش گذاشتند، هنر تصــویري 

حقیقت گرا و آرمان طلب اسالمی، خصــــــوصا در 

ســــرزمین هاي ایران که با خلق نقوشــــی نمادین و 

منحصـر به فرد مثل اسلیمی ها و ختایی ها شکوه نگاه 

حقیقت بین و اتصـــــــال فرش به عرش را در درون 

«حکمتی متعالی»، با اندیشـــــه «وحدت در کثرت و 

کثرت در وحدت» ارائه کردند و موجبات رشــــد و 

توسعه فرهنگ دینی و تعالی بخش را مهیا نمودند و...

2. ثبت و نقل تاریخ و زمینه سازي مناسب براي تبدیل 

فرهنگ و اندیشــه شفاهی به فرهنگ مکتوب با ابداع 

خط(تصــویري و نوشتاري) ، تصــویرگري کتابهاي 

بزرگ و فرهنگ ســاز اقوام در دوره هاي مختلف از 

کلیله و دمنه گرفته تا عجایب المخلوقات و داستان ها 

و اسـطوره هایی همچون شــاهنامه، مثنوي و...همگی 

در سایه گسترش رسانه هاي تصویري تحقق یافت.

3. هنر تصــویري بســـتري مهیا کرد تا اندیشـــه ها و 

مکنونات قلبی، حســـی، عاطفی و آرزوها و خواسته 

هاي پیدا و پنهان بشــر در قالب نقش ها و نشــانه هاي 

بصـــــــــري و اشکال خالقانه در طول تاریخ توسط 

هنـرمندان خلق گـردند و به نمایش درآیند. از نقوش 

نمادین بر روي سفالینه هاي تاریخی شوش و سـیلک 

گرفته، تا نقش ها و اشـکال به کار رفته در زیورآالت 

و صنایع دستی، همینطور تابلوها و آثار تجســـمی که 

میراث هنري و فرهنگی بشـریت به حسـاب می آیند، 

نمونه هاي این ادعا است.

4. از مهمترین تأثیرات رسانه هاي هنري و تصــویري 

در دوران معاصــر، بی شــک پا به عرصــه نهادن هنر 

کاربردي «گرافیک» است. این رسانه مهم تصـویري، 

در سرعت انتقال مفاهیم و پیام ها، در تفســــیر و فهم 

عمومی از بیان بصـــــــري، بهره مندي از تجربیات و 

اندوخته هاي هزاران سـاله هنري، ارتباط و تعامل الیه 

هاي اجتماع با مظاهر نوین تمدنی مانند ســـیاســـت، 

تجارت، تبلیغات، اقتصــــــــــاد و بازاریابی، ابزاري 

قدرتمند در آموزش فرهنگی ملت ها و رشــــــــد و 

گسترش فرهنگی، مبتنی بر مفاهیم مدرنیته ارائه کرد.

5. تردیدي نیسـت که رسانه هاي هنري در بیان سبک 

زندگی مدرن و گذار از سنت ها سهم بسـزایی دارند. 

در واقع این مدیوم، زمینه حرکت فرهنگ عمومـی به 

مبانی نوین زندگی اجتماعی و ایجاد ذائقه و ســــلیقه 

هاي متفاوت اقشــــــار مختلف جامعه را با ارائه آثار 

هنري نوین فراهم ساخت. در عصر مدرنیته بر خالف 

دوران پیشـین(سنت) ، این اقشـار عمومی مردم بودند 

که به دنبال هنرمندان راه افتاده و ســـــالیق خود را با 

اندیشـه ها و خالقیت هاي ایشـان تطبیق دادند.در این 

دوران، زندگی اجتماعی به شدت متأثر از آموزه ها و 

پیامدهاي سبک ها، جریان ها و ایسم هاي هنري بوده 

و تبدیل به مصرف کننده فرهنگی شده اند.

6. رســــانه هاي هنري و در رأس آنها رســــانه هاي 

تصـــــــــویري نوظهور(از عکاسی گرفته تا سینما و 

خصــــوصا تلویزیون) حاال ابزاري قدرتمند در نفوذ 

افکار، عقاید و ایدئولوژي هاي فکري و مشـرب هاي 

ســــیاســــی در خیزش هاي اجتماعی و جریان ها و 

تحوالت سـیاسـی و اجتماعی گردیده اند. به وضـوح 

می توان تأثیر اکسپرسیونیسم، دادائیسـم، سورئالیسـم 

همینطور فوتوریسـم را در ظهور نازیســم در آلمان و 

فاشیســــم در ایتالیا و به دنبال آنها سوسیالیســــم که 

تحوالت اجتماعـــی و انقالب هاي متعدد را به دنبال 

داشت، مالحظه نمود.

7. از عمیق ترین زمینه هاي اثرگذاري رســـــانه هاي 

هنـري در چند دهه اخیـر، مـی توان نفوذ فـرهنگـی و 

استیالي فکري و اجتماعی صاحبان قدرت رسـانه اي 

را در جوامع توســـعه نیافته و یا در حال توســـعه بیان 

نمود. جهان در سایه اثرات ناشـی از «یکپارچه سـازي 

فرهنگی» به بهانه «جهانی شـــــدن» با شــــــعارهایی 

آوانگارد و توسعه مدار، به شدت و به سرعت در حال 

نفوذ و اسـتحاله فرهنگی و از دسـت دادن داشـته هاي 

ســـــنتی و فرهنگی خویش اســـــت.این امپراتوري 

فرهنگی براي نیل به آن مقصود، ابزار بسـیار قدرتمند 

رسانه هاي هنري را در اختیار دارد.

8. امروزه و در دنیاي «پســــت مدرن» ، قدرت و قوام 

رســانه هاي دیداري، از نقاشــی و گرافیک گرفته تا 

سینما و تلویزیون و از همه مهمتر رسانه هاي اجتماعی 

با امکانات مولتی مدیا(چند رســــانه اي)، به حدي از 

تأثیرگذاري رسیده اند که گاهی یک اثر هنري(یک 

عکس یا یک فیلم ســــــینمایی و حتی یک کلیپ و 

ویدیوي ســـاده)، جریانی از خیزش هاي اجتماعی و 

تحوالت ضــمنی را ایجاد می کند که حتی نهادهاي 

دولتی و غیر دولتی هم توانایی کنترل و مقابله با آن را 

ندارند.در واقع در جهان امروز، قابلیت هاي رسانه اي 

زمینه هایی براي پویش هاي اجتماعـی در درون نظام 

هاي فـرهنگـی مهیا کـرده اند که عالوه بـر فــرهنگ 

عمومی، فرهنگ هاي تخصــصـــی هم از اثرات آن 

متأثرند.

حرف آخر: بـی تـردید بهـره مندي از ابـزار قدرتمند 

رسانه ها، خصـوصاً رسانه هاي هنري، براي آموزش، 

رشد و توسعه فرهنگی در جهان امروز بســیار منطقی 

تر، اثرگذارتر و مقرون به صرفه تر از به کار بســـــتن 

صــرفاً شـــیوه هاي ســـنتی فرهنگی اســـت. در این 

خصــــــــوص، گروهها و نهادهاي مختلفی ازجمله 

خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه ها،صدا و سیما، 

مطبوعات و حتـــــی انجمن ها (ان جــــــی او ها) و 

گروههاي اجتماعی، می توانند نقش آفرین باشـند. به 

هر حال باید بپذیریم که رســــــــانه هاي هنري یک 

واقعیت و عنصر مهمی در تحوالت فرهنگی امروز به 

حساب می آیند.

دیدگاه
نگاه
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 سخنگوي شوراي شهر کرمانشــــاه گفت: به احتمال زیاد 

تکلیف تایید صالحیت شهردار منتخب کرمانشــاه تا پایان 

هفته مشخص می شود.

احسان حیدریان در گفت و گو با ایسـنا، با اشاره به انتخاب 

نادر نوروزي به عنوان شهردار کرمانشاه در جلسـه 21 آذر 

ماه شــوراي شــهر، گفت: از آن تاریخ کارهاي مربوط به 

مراحل قانونی تایید صالحیت شهردار پیگیري شد.

وي افـزود: طـی این روند ابتدا نامه نگاري هاي مــربوطه و 

ارسـال معرفی نامه و... به فرمانداري صــورت گرفت و در 

ادامه این روند در استانداري و در نهایت در وزارت کشور 

پیگیري می شود.

حیدریان گفت: حدود یک هفته بعد از جلســــــه انتخاب 

شهردار نامه هاي مربوط در دبیرخانه شوراي شهر تهیه و به 

فرمانداري ارسال شد.

سخنگوي شوراي شهر کرمانشــــاه با بیان اینکه هنوز یک 

ماه مهلت قانونی در این زمینه به پایان نرســــیده گفت: در 

حال حاضر حدود بیســـت روز از ارسال نامه به فرمانداري 

کرمانشــاه می گذرد و هنوز زمان تا یک ماه مهلت قانونی 

باقی مانده اســـــت.حیدریان با بیان اینکه پروســـــه تایید 

صالحیت شهردار کرمانشــــــــاه زما نبر است، گفت: به 

احتمال زیاد تعیین تکلیفتایید صالحیت شهردار کرمانشـاه 

تا پایان هفته صورت گیرد.

سخنگوي شوراي شهر کرمانشــاه تصــریح کرد: در روند 

تایید صـــــالحیت بحث نامه نگاري به نهادهاي نظارتی و 

امنیتی مطرح اســـــت و همین امر روند کار را زمان بر می 

کند.

تکلیف تایید صالحیت شهردار منتخب کرماشان احتماال تا پایان هفته مشخص م یشود

بی تردید بهره مندی از ابزار قدر�ند رســــــانه ها، 

خصوصاً رسانه های ه�ی، برای آموزش، رشد 

و توسعه فرهنگی در جهان امروز بسـیار منطقی 

تر، اثرگذارتر و مقرون به رصفه تر از به کار بســـ� 

رصفاً شیوه های سنتی فرهنگی است.

محمدرضا محمدي پور مدرس دانشگاه

گهی تغییرات   آ
شرکت اتحادیه شرکتهاي تعاونی عشـایري 

کرمانشاه شرکت تعاونی به شماره ثبت 990 

و شــناســه ملی 10660022797 به اســتناد 

صورتجلســـــــــــــــه هیئت مدیره مورخ 

1400/07/22 تصـمیمات ذیل اتخاذ شد : -

تعیین ســـــمت هیئت مدیره �آقاي مهدي 

نظري به شماره ملی4969418683 به سمت 

مدیرعامل (خارج ازاعضـاي هیئت مدیره و 

خارج از سهامداران ) براي مدت یکســــال 

انتخاب شــــــد .-آقاي نجات یادگاري به 

شـماره ملی 3369764962 به عنوان نماینده 

عشایري و کشاورزي شهید بهشتی به شناسه 

ملی 10660008282به شـماره ثبت .149 به 

سمت منشی هیئت مدیره - آقاي عبداکریم 

محمدي به شـــــماره ملی3340788049 به 

عنوان نماینده شرکت تعاونی عشــــــایري 

ســنجابی به شــناســه ملی 10861176920 

شـــماره ثبت 920 به ســـمت رئیس هیئت 

مدیره - آقاي غالم رضــا نظري به شــماره 

ملی4949266179 به عنوان نماینده شرکت 

تعاونی عشــــــــایري گوران به شناسه ملی 

10660001725و شـماره ثبت 16 به سـمت 

نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضـــاي 

ـراي مدت باقیمانده انتخاب  هیئت مدیــره ـب

شدند . -دارندگان حق امضـا� مقرر گردید 

کلیه چکها ،قراردادها و اســناد و اوراقی که 

ایجاد تعهد براي اتحادیه کرمانشاه می نماید 

و یا تمام و یا قســســـمتی از حق اتحادیه را 

منتفی ســازد به اســتثناي مواردي که هیئت 

مدیــــره به منظور اداره امور جاري اتحادیه 

ترتیب خاصی داده باشد پس از تصــــویب 

هیئت مدیره با امضــــــــــــاي متفق آقاي 

عبدالکــریم محمدي به عنوان رئیس هیئت 

مدیـــــر ه و آقاي مهدي نظـــــري یعنوان 

مدیـرعامل همـراه با مهــر اتحادیه معتبــر و 

اوراق عاد ي اتحادیه با امضــــــا مدیرعامل 

منفردا همراه با مهر اتحادیه صــــادر خواهد 

شــــد مگر مرســــالت هیئت مدیره که به 

امضـاي رئیس هیئت مدیره صورت خواهد 

گرفت . 

اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان کرمانشاه

 اداره ثبت شــــــرکت ها و 

موسسات غیرتجاري کرمانشـاه 

(1255806)

مهندس رفت و رسدار آمد:
مهندس رفت و رسدار آمد:

توقعات ما از استاندار تازهنگاهی به رفت و آمد دو استاندار 

رسان ههای هنری و فرهنگ
آنهاییکه فرهنگ بیان تصویري قو يتري داشت هاند،بیشتر پیشرفت کرد هاند

مهدی نوروزی

دکرت امرالله عظیمی

گهی تغییرات  آ
 شرکت فراسو ابنیه ارس شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 15328 و شناسـه ملی 10660150056 

به استناد صورتجلســــــــــــه هیئت مدیره مورخ 

1400/06/18 تصــمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاي 

سـید رضــا تیموریان به کد ملی 241397726  3  به 

ســــــمت رییس هیات مدیره  ، خانم طینا یعقوب 

نژادزنگنه به کد ملی 3258963924 به سمت نائب 

رئیس هیات مدیـره و آقاي مــزدا تیموریان به کد 

ملی 3255969662 به سمت عضـو هیات مدیره و 

مدیرعام    ل براي مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 

کلیه اسـناد و اوراق بهادار از قبیل چک و ســفته و 

قراردادها با امضـا مشــترك رییس هیات مدیره و 

مدیرعامل همراه با مهر شـــرک ت و اوراق عادي با 

امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

 اداره کل ثبت اســـناد و امالك 

استان کرمانشاه

 اداره ثبت شرکت ها و موسسـات 

غیرتجاري کرمانشاه (1255804)

شماره 629          20  دي ماه 1400



ساڵ ٢٠٢١ زائینی وە پ�رتخ رەسی، سا�� 

گ هاتــ� گ�وراتــرین ه��ک�فتـــ�، هاتن 

واکســ�ن کورونا ئ�ڕای گشـــت م�ردم ب� و 

ی�ی جار ترەکیش زانســــــــتی مرۆڤای�تی 

هات�و دەسـمی�ت م�ردم. ه�رسـ�ی هات� 

ب�شـــیم ه�م دەرد و ه�م دەرمان هال� الی 

ئ� زانســــــــتی مرۆڤای�تی�! قســــــــی�ی 

ه���یگــیش نــیــی�، ئ�مان ج�هان ئــیم� 

ئ�ڕای وەرەو نوا چ�ن، ه�وەج� د�ـــــر�د وە 

ئ� پ�شهات�یل�. وەرەو نوا چ�ن ه�وەج� وە 

ئازمان�یل نوو د�ــر�د و ئــ� وەرەو نوا چ�ن� 

ه�رســـ�ی پی�ک گ�ن یا خاس نیی�، ت�نیا 

ی�ی ب�رەی زەمانی� گ پسای ل� پشت س�ر 

ی�ک پـــ�ش چوود و ئـــیم�یش وەل خوەیا 

ب��دن، چ بتوایم، چ ن�توایم. 

وە دەس خوەمان نیی�، م�گ�ر ی�گ گشـت 

چشــــــــت بیلیمن� جی و پ�المار ک�ەیل و 

ئشــــــک�فت�یل بووەیم گ ئ�وەیش ئ�ڕای 

مرۆڤ سـ�ردەم ئیم� فرە دژوارە، ه�ر شـ�و 

ی�کم زەن� قه����د، ئ�گ�ر ل� سـ�رما ی�خ 

ن�وەس�د. 

ســــــــــ� مرۆڤ م�ژبوورە وەل ج�هان� گ 

پ�ســــــــــای پ�ش ت�د و وەرەو پ� چیمن، 

هاتچوو زەینی و دەرۊنـی ب�ن�دەو، ئ��ب�ت 

تا ئاسـت� گ ه�م خوەی خوەشــاڵ بوود و 

ه�م بت�ەن�د بژی��د. ج�هان� گ پســــــای 

وەرەو پـ� چیمن ی�ی ج�هان ت�ک ئ�تۆمـی 

و ســادە نیی�، ل� ه�ر رووژ و ل� ه�ر مانگ�گ 

پســای پ�شــهات�یل نوو دۊنیمن، پســای ل� 

ی�ی بـــــ� ه��ک�فت ئاگادار ب�من گ ئ�گ�ر 

بت�تی�یمن� پ�یانا، هات� ه�ر ن�ڕەســـیمن�و 

گ دۊز چوە پسای پ�ش ت�د. 

ئ�ڕای �وون� بـــــــــــــ�یارە ل� ب�ش ئابووری 

ج�هانــــــــــی، وە ئـــــــــــ� زۊ بت�تی�یمن� 

« «Metaverseیا زەۊەیل و شـــــــوون�جی�یل 

م�جازی گ ت�ەنیم وەپ� ب�شیم «چارەن�س 

پاژج�هانی» یا ه�ر ئ�و ه��س�ن� گ هزاران 

ســاڵ مرۆڤ ل� شـــوون� ب�ە. ئ�گ�ر بتوام وە 

زوان ســادە ب�شــم�، ب�یارە ی�ی ب� شـــار و 

نیشــــت�ن م�جازی درس بوون (ئ��ب�ت تا 

ئاست�گ پ�ش چ�ی� و پســـای فرە ک�س ل� 

ئ� شــارەیل� زەۊ ســ�نن و چاالکی ئابووری 

د�رن) گ دۊز ل�وای شار و نیشـت�ن�گ� گ 

ئ�ســـ� دیریم، ت�نیا جیاوازی ی�س�، ئ�ڕای 

گ�ردین ل� ناو ئ�و شار و نیشــــــــت�ن� دی 

ه�وەج� وە ب�ن فیـــزیکـــی نیی�، ت�نیا ئ�و 

الی� ل� دەرۊن زەین ئیم� گ هاز ئ�وڕەسین 

ل� ناوەڕووک ج�هان د�ر�د

 ب�ســـــ�، وە دەســــــمی�ت ئ�مزارەیل نوو، 

ت�ەنیم بچیمن� ناو ئ� شـــــارەیل م�جازی�، 

زەۊ بسـ�نیم، ماڵ بســازیم، دکان بســ�نیم، 

هایپـــــر مارکت بن�یم�و، بانگ�وازی بک�یم، 

بچیمن� ســـین�ما، کتاو بخوەنیم، بگ�ردیم، 

ه�رچ� گ ه�وەج� دیریم بســـــــ�نیم، وە 

ه�رجی گ توایم بچیمن، ک�ســــــ�یل� گ 

ناسـیم ب�نیمن، و هزاران کار ترەک گ هات� 

ئیم� ت�نان�ت زەمان یا دەرف�ت فیـــزیکـــی 

ئ�ڕای ی�گ وەپ�یان ب�ەسیمن ن�یاشت�من.

ئ�ڕای �وون� ی�گ ل� چ�ن ســـــات بت�ەنیم 

ـزار کیلوومرت بچیمن، دا�گ و  ه�م چ�ن هـــ

باوگ خوەمان ب�نــیمن، ئـــ�ک�ش وەل ی�کا 

بچـیمــن� گ�ردین، ن�هار بخوەیم، ئــ�ک�ش 

بایمن�و، وە کار خوەمان ب�ەســـــیم، وەرزش 

بک�یم، بچیمن� تووپان، بـ� ی�گ ل�ش ئیم� 

ی�ی ویژە جی وە جی بوود! نیشـاندەر ی�س� 

گ پســای وەرەو ی�ی ج�هان ئ��ج�ۊ پ�ش 

ـرنگ� ئ��ج�ۊە، ل�  چیمن، ئ��ب�ت ئ�ڕای ئ�ـ

وەخت خوەی دی وەپــــــــ� هووکارە ب�من�، 

ل�وای بیســــــت ساڵ پ�ش، ئ�گ�ر بوەتیان 

ئیـنـرتنت ه�س و ف�ن کارەیل بوود ل� تووێ 

پ�ش بووەیم، ئ��ج�ۊ ب�، ئ�مان ئ�مـ�وو دی 

ئ��ج�ۊ نیی�، وەپ� هووکارە ب�من�.

ئ�ســ� توایم بزانیم ئیم� هایمن� کوورەی ئ� 

ج�هان� و چ رۆ��گ ل� بان پ�ش چ�ن ئــــــ� 

پرووســـــــــــــ� دیریم. ئ�و جوور گ دیاری� 

ـرفت�یلـ�  رووژه��ت ناو�ن وە مدوو گیـر و گ

گ د�ر�د، فرە ســـــــــــا�� ت�نیا چ�وێ هاوە 

ـرەتـر خ�ریک  تکنولوژی ج�هان، و م�ردم ف

ـران، م�ردم  ی�ی لقم� نانن، وە تایب�ت ل� ئ�ـ

ل� ه�وەج�یل ســ�رەتایی ژیانیش ب�شــدار 

نیین.

 ئ��ب�ت ه�نای ئ�شـــــــیم م�ردم، یان� بان 

ن�وەد ل� سـ�د م�ردم. سـ� ئیم� ب�شـ�گ ل� 

ئ� پ�ش چ�ن� نییمن، دەســـ��ت�گ ل� ئ� 

باوەت� ن�یریم، ســ� دیاری� م�ژگ�یل فرەیگ 

ل� رووژه��ت ناو�ن دەرچـ�ــن� گ بــت�ەنن 

خوەیان ب�ەســـــنن� ئ� ه��ک�فت�یل نووە و 

هات� فرە ل� یان� بت�ەنن دەســـمی�ت ب�ی�ن 

وە پ�ش چ�ن تکنولوژی ج�هانی.

ـران،   ناو رووژه��ت ناو�ن، وە تایب�ت ل� ئ�ــ

چ�ن دەســـــــ�یان وە ه�چ نی�ڕەســـــــ�د، 

م�ژبوورن پاکوتـ� بک�ن و بچن� پـ� ی�ی بـ� 

گ�پ گ فرەتر ل� بان ئ� ف�لســـ�ف� کوتران 

ک��د: «تکنولوژی و وەرەو نوا چ�ن مرۆڤ�یل، 

ز�ز وە ئائین و مرۆڤای�تی�!». 

ه�نای گ�پ ل� ف�لســــــ�ف� دەیم، وە مانای 

ی�ی سیســـــــتم فکری یا وە مانای ی�ی رزار 

زەینی� گ ئ�ڕای خوەی دەســـــــ��ت و هاز 

پ�ش چ�ن دی�س�و. ئ��ب�ت ئ� ف�لســـ�ف� 

بوودن� چ�ن ب�شـ�و، ب�شـ�گ ل�ل� دی فرە 

دۊام�ن�ی�، ت�نان�ت ئا�ت مووســـــیقاییش 

ئ�ڕای ن�پووڕە! ب�ش�گ ل�ل� چ�ن گام هان� 

نواتر، ئ�شـــن مووســـیقی خ�مین و ک�ل�وا 

(ح�سی) کیشـــــــــ� ن��ر�د، ئ�مان ئ�ڕای 

ـرەک  �وون� گیتار ب�رقــــی دی ن�! ب�ش تـــ

چ�ن گام هان� نواتر، یان� ئ�شـن مووســیقی 

دی کیشــــــــــ� ن��ر�د، ئ�مان ئینرتنت ن�، 

ئینرتنت پ� ل� خســــــــــــارە و بای�س دەرێ 

بووەسی��د. 

هات� ب�شیم ل� نیشـــــــــــت�ن�یل نووخواز 

ترەکیش ئ� جوور ک�سـ�یل�گ ه�ن، ئ�مان 

جیاوازی ی�ســـــ� گ ئ�وان� دەســــــ��ت و 

سیستم فکری فرە ق�ل�گ ن��رن، ت�نیا ی�ی 

ب�رەی رەخن�گران�س. مرۆڤ�یل ئازادن رێ و 

باوەڕ خوەیان ب�شــــــــن و گیچ���گ ل� ئ� 

باوەت� نیی�.

ـرن� پا و   ئ�مان ئ�گ�ر چ�ن ک�س هیــــز بگـــ

ه�رش بووەن� س�ر ی�ی کۆنرسـت و ه�رچ� 

ئ�سباو مووسیقایی� ه�رد بک�ن، دیاری� یان� 

دات�ک�یل کووم��گا شــکانن�، و دەســ��ت 

ب�رایب�ر قانوون وەل ئی جوور ک�ســــــ�یل� 

رۊەڕۊ بوود. 

ئ�مان ل� رووژه��ت ناو�ن، وە تایـــــب�ت ل� 

ئ�ران، ئ� ف�لس�ف� خاوەن دەس��ت�، یان� 

وەل ی�گ م�ردم بـــت�ەنن وەرەو ج�هان نوو 

بچن، هاوڕێ نی�ن. مدوو س�رەکی ی�س� گ 

ج�هان نوو ه�وەج� وە ئاگایـــــــی و زانیاری 

بان�گ د�ـــــر�د، ئای�م ن�زان نی�توا�د چ�ن 

نی�ت�ەن�د، و ئای�مـــــــ� گ ن�ت�ەن�د ل� ئ�و 

ب�رە بژی��د دیاری� ت�ش شــ�ڕ تی��د، ســـ� 

ه�وەج� وە شــــــ�وەی ب�رپرســـــــای�تی و 

ئ�وڕ�ب�ری پ�هاز�گ ه�س.

 بای�س زانــیاری خوەیان بووەن� بان، بای�س 

ل� ی�ی بـ� نووڕگ� دەس هیــز ب�ی�ن، بای�س 

ب�رج�وەنی فرەیگ بن�ن، گ دیاری� ئ�ڕایان 

نی�ســـ�رف�، ســـ� ه�م دەســــ��ت و ه�م 

ک�س�یل� گ ئ� تایب���نی� ن��رن، دیاری� 

گ هاوڕێ گ�ەڕیان ج�هان نی�ن.

ه�یــتاه�یت نا�نن، ه�یـــتاه�یت خوازیار 

ی�ن� گ نوای م�ردم بگـــــــرن، ه�یتاه�یت 

ئ�شن م�ردم پســـــــــــای ه��� ک�ن؛ چ�ن 

ت�م��ن، ترســـــن �ینی�ن� جی، دۊز ل�وای 

س�ردەم ژیان ل� ناو ئشـــــک�فت، فرە ک�س 

چرچ خسـتن�س� ناو دڵ م�ردم، گ ن�چین� 

ناو شــــــــاروەندی، ل�ورە زگدان دڕن، ل�ورە 

منا�دان ب�ن، ل�ورە ژیاندان ل� کـیس چوود، 

چ�ن خوەیان هاز ی�گ و�� ئشـــــک�فت�گ� 

بک�ن ن�یاشــــــــتن�، ت�نیا د�خوەش وە ئ�و 

ئشک�فت� ب�ن�.

 ئ�س� جیا ل� د�خوەشی ئ�گ�ر ئ� ف�لس�ف� 

ئ�ڕایان ب�رج�وەنییش داشـتوود، دیاری� گ 

فرەتر کوتران ک�ن، هات� شــ�ڕ بخ�ن�و رێ، 

چ�ن نی�توان ئـــ� دەرف�ت� ل� کیس ب�ی�ن. 

س� دیاری� ت�نیا ک�س�یل� ه�زەو تکنولوژی 

ـرچ�گ  و پ�ش چ�ن ج�هان نی�ن گ ی�ی چ

هال� گیان�یان، ه�رســ�ی ئ� چرچ� ت�ەن�د 

ی�ی الی�ن دروسیش داشتوود.

 ی�گ خوازیار ی� بوود، «ئ� وەرەو نوا چ�ن� ل� 

رۊ ه�� ئاگاداری و زانســــــــتی بوود، ئ�ڕای 

گشــــت م�ردمان ل� شوون ی�ی ژیان خاس 

بوود، بت�ەن�د دەســــــمی�ت ژینگ� ب�ی�ید، 

بت�ەن�د دەســــــــــــمی�ت ب��د گ ج�هان 

خاسـرت�گ داشــت�من»؛ ســ� ئ� ب�شــ� ل� 

رەخن�، ی�ی ب�ش گرنگ� گ ه�میش�یش وە 

کار هاتــــــ�ـــــــی�. ئ�مان ی�گ ه�ر دو قول 

بک�یمن� ناو ی�ی ک�وش و ب�شــــــیم بای�س 

چ�و ل� بان گشت چشت بووەسیم و ت�نیا ل� 

بان ه�� ئائین� گ من ئ�شـم پ�ش بچیمن، 

ی� دی رەخن� نیی�، ی� ی�ی ن�خوەشــــــــــی 

ـرچ� گ ل� گیان  دەرۊنــی و زەینی�، ی�ی چــ

ه�رک� بوود بای�س وە ش�وەیل زانســــــــتی 

دەرمان بوود. 

ئ�گ�ر ک�ســــــ�گ خوەشــــــ� ل� ئینرتنت 

نی�ت�د، خوەشـ� ل� ف�زای م�جازی نی�ت�د، 

فکر ک��د یان� خســار وەپ� رەسنن، ت�ەن�د 

ک��گ ن�گر�د، یا ئ�گ�ر ک�س� خوەشـ� ل� 

مووسیقا و ئا�ت مووسـیقی نی�ت�د، ت�ەن�د 

ن�نووڕ�د و ن�ژن�و�د، ئ�گ�ر خوەش� نی�ت�د 

واکس�ن ب���د، ل� ماڵ نا�دەو دەیشت.

 ئ�مان ی�گ ب�شـــــ�د چ�ن من خوەشـــــم 

نی�ت�د، تنیش ن�بای�س خوەشـــــد با�د، ی� 

ی�ی جوور ن�خوەشــــــــی� گ وە داخ�وە ل� 

رووژه��ت ناو�ن ئ� شـ�وەی نووڕســ� وە 

ج�هان� ل� ناو فرە ک�س دۊنیمن، ت�نان�ت ل� 

ـرەکیش، ل�وای مــــژارەیل  ناو مــــژارەیل تـــ

ئ�دەبی و هون�ری. س� ت�ەنیم ب�شـیم مدوو 

ســــــــ�رەکی ی�گ ل� رووژه��ت ناو�ن دۊا 

م�نیمن�، پ� هاز ب�ن ئ� شـــــــــــــــــــ�وەی 

نووڕستن�س� گ ل� ناوەڕووک ی�ی سیسـتم 

فکـــــــــری ک�ەن�، پـــــــــ� هاز و بنچین�دار 

دەرهاتـــــ�ــــــی�، گ ت�نان�ت ئ�ڕای خوەی 

خاوەن دەس��تیشـــ� و دەرەق�ت ی� د�ر�د 

گ جار�گ پ�ش بچوود. 

چ بتوایم، چ ن�توایم، ئ�و چشـــت� گ دیاری� 

ی�س� ج�هان پســــــــای وەرەو نوا چوود، وە 

تایــب�ت ه�نای نووڕیمـــن� ب�رەیل جـــیاواز 

م�ژوویی، ئ� پرووســــــ� خاســـــــرت ل� وەر 

چ�ومان دیاری�و بــــــــــــــــــــوود گ ک�س 

ن�ت�ەنست�ی� نوای بگر�د.

 ه�رســــــــــــــ�ی گاجار ئ� وەرەو نوا چ�ن� 

خســـــــاریش رەسان�ی�، ب�ەس� مدوو ش�ڕ، 

ب�ەس� مدوو پ�ل پ�ل�و ب�ن ج�هان، ب�ەسـ� 

ـرە ک�س ل� ب�ن بچن، ژینگ�  مدوو ی�گ فـــــ

خســـــــــار ب�ن�د، ئ�مان مدوو س�رەکی ئ� 

کارەســـــات�، شــــــ�وەی ه���ی رۊەڕو ب�ن 

ئــیم�س وەل پــ�ش چــ�ن ج�هان�و. ئ�گ�ر 

شــ�وەی ئیم� ی�ی شـــ�وەی رەخن�گران�ی 

دروس و دۊزایدۊز بوود، نــــــــــی�ودن� مدوو 

دۊزەم� و ســـــــــ�رکوت کردن، بوودن� مدوو 

ئافراندن ب�ســت�ر خاســ� گ دەســـمی�ت 

ب��دن ئ� پرووســــ� وە دروســــی وەرەو نوا 

بچوود. 

وە جی ی�گ ئ�مزار مووســیقایی ســ�رکوت 

بک�یم یا ب�شـــــیم ئ�و مووســـــیقی� گ من 

خوەشم ت�د، خاسـ�، و ئ�وە گ من خوەشـم 

نی�ت�د، گ�ن، دەرف�ت� بن�یم گ گشــــــت 

شــــ�وەیل مووســــیقایی بت�ەنن دەرەق�ت 

بگــــرن، ئ�و وەخت� وەردەنگ ت�ەن�د ئ�ڕای 

خوەی ه��ویژن�د. ئ�مان ه�نای ب�ش�گ ل� 

مووســــــیقی چوودە ژ�ر زەۊ، فرە ک�س فکر 

ک�ن ل� ئ�ورە ســـــــــ� خ�وەر�گ�، و ه�ر ئ� 

ـردن� بوودن� مدوو ی�گ ئ�و  ق�ی�خ� کــــــــــ

مووسیقی� فرەتر بک�ف�دە وەر چ�و. سـ� فرە 

وەخت ســــ�رکوت کردن ب�شــــ�گ ل� ی�ی 

مژار، نی�ودن� مدوو ی�گ ئ�و ب�شـــــــــ� گ 

خوەش�ن ل�ل� ت�د پیرووز بوود!

شـ�وەی سـ�رکوت کردن دیاری داس گ کار 

نـی�ک��د ه�چ، ه�ر وە ئ�و زەب�ردە تــ�دەو و 

کوتی��دە ناو ســــــ�ر ئ�و ک�ســــــ�. وە جی 

ســــ�رکوت کردن، بای�س ئاگایی دا، بای�س 

ـرد، بای�س م�ردم بت�ەنن یای  پ�روەردە کـــــ

بگرن گ چوە ه��ویژنن

 چوە ئ�ڕایان خاســـــــ�، چوە بک�ن وەپ�یان 

خســـــار نی�ڕەس�د، س� بای�س ل� رۊ زەین و 

ئاگایـی کووم��ی�تـی خوەیان وە ئـ� ئاکام� 

ب�ەســــــــــن، ن� ی�گ زەنجیر�گ بخ�یمن� 

مل�یان، ب�شــیم تو بای�س ئای�م خاســـ�گ 

ب�د، ه�رچ� من ئ�شـم ه��ویژنید، ه�رچ� 

من ئ�شم گووش ب�ی�ید، ه�رچ� من ئ�شم 

بک�یدە وەرد، خوو دیاری� چوە وە ســــ�ر ئ�و 

ئای�م� تی��د! تا ئ�ســـ� ل� خوەدان پرسین� 

ئ�ا ل� م�درەســــــــــــــ�یل ئرووپا و ئامریکا، 

مووسیقی دەرس دەن؟ 

جیا ل� الی�ن هون�ری و کار�گ�ری دەرۊنــی، 

ی�ی مدوو ی�ســــــــــــ� گ ئ�و منا�� ل� رێ 

دروس�گ بفام�د مووسـیقی چوەس، ل�ل� 

ب�ەس�دەو، وەرە وەرە هاز و دەرەق�ت زەینی 

ئ�و منا�� چ�زە ب��د، گ بـت�ەنـ�د ل� بانان، 

مووسیقی د�خواز خوەی ه��ویژن�د. 

ل� ئ�ورە رەسین�س�و بای�س گشت چشـت 

وە م�ردم وەت، گشـــت چشـــت وە م�ردم 

نیشان دا، تا زەینی�ت رووژنا و پ� هاز�گ ل� 

ج�هان دەورایدەور خوەیان داشــــــتوون، 

چ�ن زانن یان� ب�یارە ج�هان بسازن، ب�یارە 

شــ�وەیل نوو ئابووری ب�نن�و، شـــ�وەیل نوو 

رامیاری؛ و ئ�وان فکر پ�نجیا ســــــــــــاڵ تر 

خوەیانیش کردن� و زانن پسای چوە ک�ن. 

ئ�مان ئیم� ه��ن هایمن� شـوون ی�ی لقم� 

ـردم ق�ی�خ� ب�ە،  نان، چ�ن ژیان ل� مـــــــــــ

ـردم وەتیاس، ی� گ�ن�،  ه�یتاه�یت وە مـــــــ

ن�چین� دەور ئ�وە، ل��وا بک�ن، ل��وا ب�شن، 

ب� ی�گ خوەیانیش بزانن ئ�ا! ئ�ســـــــ� دی 

دیاری� ئ�گ�ر ج�هان ئیم� ب�ەســـــــ� چ�ن 

ب�شــــــ�و و ئیم� هایمن� ب�ش دۊام�ن� و ل� 

شــن�ف� و نووڕســـ� وە ب��گ ه��ک�فت 

دەم�ن داچ�قـــ�د مدووێ چوەس، مدووێ 

زەنجیرەگ�س.

کولتوور
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چ هن  چ هپگ ه گوڵل ه 

عز هتال پروون

ناسیاێ و ه «بیدڵ»

ه�ر ش�و ل� شووند شیوم� ش�وارم

چیو تاف�ێ ئاوان ، دڵ ب�ق�رارم !

واش�ماڵ ه��کرد وە ب� وەلیف�ت

ل� ڕیش� ک�نی ، ب�رزە چنارم .

***

مینگ�نوار خسم ل� ژ�ر باڵ چ�ود

وەخت� ، ت چ�و نای ل� ی�ک و

گیرسی

ب�م� تگ� ئاو و

ک�فتم� بان گووناد !

ه�ر منا�ی

کوت کوت خاترات شکیایم

ن�م� ق�ێ ی�ک�و

شا��د ل� ناوێ ب���و

ه�ر منا�ییم !

***

بوو نان ساجی ، داخ وەرتاوە

ش�تم کرد�� ل�ێ دەروەن ئاوە

ی� نان ساجی ، ی� ک�رەێ وەهار

ی� دەن� شاق�ێ ک�وک النسار

ی� خ�ن� گو�ن ، ی� چیک�ێ م�الن

ی� ش�ش� ئاو ، ل� ه�ردە پ�الن .

***

چ�نی چ�ن وەخت� ل� یاران و��م

چ� ک�پوو پاییز ل� گ��شت گ��م

ل� باربارەگ�ێ ، خ�ز�ان� شکن !

چیت� ش�ەگ�ێ س�روار ئ��م !

چ�شت� لید دیم� ڕەفیق ک�زای !

دز و درووزن ت ل� ئاو درای !

ڕام�ت� باوگ دز س�رپ�چی�

ت ل� ش�عردزین ب�ش وە ک�س ن�ای !

دا�هوو چوەدە ئ�ا خ�مینی

ت ل� دەس کی ه�م دڵ وە کینی ؟

ی� کی� ه�رساڵ ل� ژ�ربا�د

ئاگر خ��دە ناو ماڵ و منا�د !

ب�ن�ێ ب� خودا چ� نی�چی ل� ڕۊ

ئاگر خ�یدە پاێ وەن�وشک و ب�ڕۊ !

چ� ل� د�د ت� وەچ�رزاێ ئا�م !

چ�ق� بخ�یدەو تن�س و وا�م

ل� دۊدی رەژ�اۊ ک�وک جووان�

پ�ڕ پوو سز�اێ ، ب�س� زووان�

***

علی محمد افغانی متولد 11 دي ماه 1303 در شهر کرماشـان و 

نویسنده نخستین رمان واقعی به زبان فارسی (شوهر آهو خانم) 

است.افغانی عضـو سازمان نظامی حزب توده ایران بوده که در 

سال 1333 دستگیر شده و در دو�ره پهلوي 5 سـال را در زندان 

به سـر برده اسـت. وي هم اکنون در آمریکا زندگی م یکند و 

سرگرم نگارش به زبان انگلیســــی می باشد. وي چندي پیش 

نوشتن زندگینا�مه خود را به زبان انگلیســـــــی به پایان رسانده 

است.

دوران زندگی:

علی محمد نقل میکند:«شـاید روز تاجگذاري رضـا خان روز 

پانزده اردیبهشــــت 1305 که خیابانهاي کرماشان را چراغانی 

کرده بودند متولد شـده اسـت . در شـناســنامه اش مأمور ثبت 

احوال شـهر ،اول سـال 1304 را نوشــته و خط زده و 1305 را 

یاداشـت کرده اسـت اما خودش نه در روزش و نه در سـالش 

اطمینان ندارد». 

ســـــواد را ابتدا در مکتب خانه و ســــــپس در مدرســــــه 

آموخت،تحصیالت متوسط را نیز در کرماشان به پایان رسانید 

و براي ادامه تحصــیل به تهران رفت . چون قدرت مالی کافی 

براي ادامه تحصــــــیل نداشت،براي استفاده کردن از مزایاي 

مسکن و کمک هزینه به دانشـکده افسـري ارتش وارد و پس 

از فارغ التحصــیل شدن از دانشــکده افســـري،چون از فارغ 

التحصــــــــیالن ممتاز بود به آمریکا اعزام گردید. در امریکا 

فرصتی یافت تا ادبیات زبان انگلیســــــی را فرا گیرد و جهان 

ادبیات نوین را بشــناسد و با دنیاي رمان و رمان نویســـی آشنا 

شود و به قول خودش ، بداند که رمان چیست. 

در بازگشــــت به وطن به سال 1333 با اینکه بیش از دو ماه از 

ازدواج با همســــــرش نگذشته بود،توسط مأموران حکومت 

نظامی در کرماشـان دسـتگیر و پس از چهل روز نگهداري در 

پادگان شهر به تهران اعزام و به معاون حکومت نظامی تحویل 

گردید.در زندان پادگان توســـط ســـروان نور خمامی تحت 

شــدیدترین شــکنجه ها قرار گرفت،بطوریکه دســت چپش 

مدتها فلج و ناتوان بود،در دادگاه بدوي محکوم به اعدام شد و 

در تجدید نظر با یک درجه تخفیف به زندان ابد تقلیل یافت و 

به زندان قصــــر فرستاده شد. در زندان شروع به تدریس زبان 

انگلیسی و آموختن زبان فرانسه کرد و نتیجه اي مطلوب یافت. 

تا انقالب بهمن 57 در زندان مانده و با انقالب مردم و ســقوط 

شاه آزاد شد. 

خود می گوید رمان معروف شـــــوهر آهو خانم را در زندان 

نوشته است. با سرمایه اش کتاب را در دو هزار نســخه منتشــر 

کرد. جسارتی که ناشران را حیرت زده کرد، اما کسـانی که با 

ی زندان بودند و دادگاه نظامـی اش را دیده بودند چندان  افغاـن

متعجب نشـدند. البته این رمان بســیار مورد استقبال مردم ایران 

قرار گرفت، به همین دلیل خیلی زود توزیع آن را قبول کردند 

و به این ترتیب کتاب به چا پهاي بعدي رســــید. اســــتقبال 

شـگفت انگیز از رمان چنان بود که سـرانجام به فیلمنامه تبدیل 

شد. پیش از انقالب بارها تجدید چاپ شد، پس از انقالب نیز 

بارها در تیراژهاي باالي 10 هزار نسـخ هاي منتشــر شد. «شوهر 

آهو خانم» داستان ناتمام تبدیل زن ایرانی به ماشـین تولید بچه، 

مسئول پختن و روفتن خانه و... است.

افغانی این کتاب را در زندان نوشـته اسـت. وي در جایی گفته 

اســت که مأموران زندان جلوي نوشــتنش را می گرفته اند و 

یادداشــ تهایش را بازرســـی می کرده اند، به همین دلیل در 

هنگام نوشتن یک دیکشــنري انگلیســـی جلوي خود باز می 

کرده تا وانمود کند در حال ترج�مه یک کتاب انگلیســـــــی 

م یباشد و کتاب، کتاب خودش نیست. استقبال کتاب دوستان 

و صاحب نظران از این کتاب،موجب شد که نویســـنده رمان 

دوم خود شــادکامان درة قره ســـو را به بازار کتاب عرضـــه 

کند،پس از آن به ترتیب رمانهاي شلغم میوة بهشـته، سیندخت 

و بافته هاي رنج را نوشت. 

در سالهاي پس از انقالب کتاب دکتر بکتاش را نوشت،سپس 

به نگارش کتاب همســـفران که شامل سه داستان کوتاه است 

دست زد. علی محمد افغانی از داستا ننویسان رئالیسـمی است 

که راه را براي پیدایش رمانهاي اجتماعی باز می کند.در درجه 

اول، مضــــامین اجتماعی و سیاسی را در آثارش مدنظر داشته 

است. مســـــــاله زنان و جایگاه اجتماعی آنان در آثار او قابل 

بررسی است. مضــامین به کارگرفته شده بیشـــتر حول محور 

جامعه، اخالق، دین، سیاست و موقعیت زن می چرخد. 

با بررسی داستان هایش می توان دریافت که شخصـــیت هاي 

مطرح و اصلی داستان هاي خود را از بین زنان انتخاب کرده و 

اگر شخصــیت اصلی در یکی از داستانها مرد است، حضــور 

پررنگ زنان را نمی توان نادیده گـرفت. به عبارت دیگـر هـر 

ــــرون از  چند زنان رمانهایش آن چنان که باید در جامعه و بـی

منزل موثر نیســـتند، اما نقش آنان در خانواده از اهمیت باالیی 

برخوردار اســت و نادیده گرفتن آنها غیرممکن اســـت. زنان 

داستانهاي افغانی از اجتماع واقعی و پیرامون وي سرچشـــــمه 

گرفته اند و به خوبی می توان آنها را که بیشـــــــتر زنان عامی 

هستند، با دردها و دغدغه هایشان حس کرد. به نظر نویسـنده ، 

کتابی که خارج از تصور واقعیتها باشد ، نمی تواند پیامی داشته 

باشد و خود بخود براي اهل جامعه قابل اعتنا نیســت زیرا جنبه 

اساسی هنر همان ارتباط هنر با زندگی است.  ادامه دارد

د هرو هچ

د هرو هچ

4

جهان گ پساێ وەرەو پ چیمن
مازیار ن هز هرب هی�مازیار ن هز هرب هی�مازیار ن هز هرب هی�

دیاری� ت�نیا ک�ســـ�یل� ه�زەو تکنولوژی و پ�ش 

ـرچ�گ هال�  چ�ن ج�هان نی�ن گ ی�ی چـــــــــ

گیان�یان، ه�رســـــــــ�ی ئ� چرچ� ت�ەن�د ی�ی 

الی�ن دروسیش داشتوود.

...ی�ی مدوو ی�ســـ� گ ئ�و منا�� ل� رێ دروســــ�گ 

بفام�د مووسیقی چوەس، ل�ل� ب�ەسـ�دەو، وەرە وەرە 

هاز و دەرەق�ت زەینــــــــــی ئ�و منا�� چ�زە ب��د، گ 

بت�ەن�د ل� بانان، مووسیقی د�خواز خوەی ه��ویژن�د. 

نگاهی به زندگی 
عل ی محمد افغانی کرماشانی 

(داستان نویس کرماشانی)
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چریکه به اهت�م فرهاد کریمی

برخیز و آفتاب را ببوس تازه ترین کتاب شعر منتشـــــر 

شـده از شـاعر دوزبانه دکتر علیرضـا زرین اســت.  این 

کتاب دربرگیرنده ي  218 رباعـی، دوبیتـی، چهارپاره، 

تک بیتی، نیم بیتی و اشعار کوتاه سپید و هایکوست. در 

این گــــزینه، دکتــــر زرین تالش بــــر آن دارد که با 

برخوردي شــاعرانه، این گونه شــعر کوتاه را، همچون 

بزرگان شعر پارسی، در خدمت افکار فلسفی و عاشقانه 

و مسائل و موضوعات اجتماعی و خصوصی قرار بدهد 

و جهانی سرشار از شگفتی و شیدایی و شیوایی بیافریند. 

 قالب هاي کهن و نوین همه براي او ابزار و وســـــایلی 

هســــــتند که او از آن راه، حرفها و پیامها و دریافتهاي 

فلســــــــــــفی، علمی،  تخیّلی و ذوقی خود را تقدیم 

خوانـــــندگان خود نماید و از این ایجاد رابطه و تماس 

عاطفی و عقلی به مقصـــــــــود خود رسیده، مفتخر و 

مشعوف باشد.

 نهایتا، این کتاب روزنه اي سرشـار از زیبایی و لطافت و 

ظرافت توام با تخیّل و اندیشــه را با عواطف انســـانی و 

عرفانی، تقدیم خوانندگان شـعر خود می کند.  برخیز و 

آفتاب را ببوس سومین کتاب شعر دکتر زرین است که 

در ایران به انتشــــــار می رسد و خود طلیعه اي است بر 

انتشــــــــار دو کتاب شعر دیگرش که به علت کووید 

انتشـــــارشان به تعویق افتاده بود، اما آنها نیز بزودي در 

ایران منتشر خواهند شد.

     دکتر علیرضا زرین متولد 1331 در کرمانشـاه است.  

فارغ التحصــــــیل درجه ي دکتري در زمینه ي ادبیات 

تطبیقی از دانشـــــگاه واشنگتن در سیاتل آمریکاست.  

ایشـــان سالها در دانشـــگاههاي متعددي در آمریکا به 

تدریس ادبیات فارسی و انگلیســـــی و جهانی پرداخته 

اسـت و مولف پانزده کتاب در شـعر، نقد ادبی، ترجمه، 

مقاله ها و مصـــاحبه هاي گوناگون است که به دو زبان 

فارسی و انگلیسی در ایران و آمریکا منتشر شده اند.  

برخی از اشعار و مقاالت دکتر زرین به زبانهاي دیگر از 

جمله آلمانی، فرانســوي، اردو، عربی، کردي، و ترکی 

ترجمه شده اند و بارها در مجموعه هاي شـعر فارسـی و 

انگلیســـی در ایران، آمریکا، کانادا، آلمان و استرالیا به 

انتشار رسیده اند. 

 نام او در دایره المعارف اسالمی آکســــــفورد به مثابه 

شـاعري پارسـی زبان و در دایره المعارف ادبیات بومی 

آمریکا به مثابه شـاعري ایرانی االصــل به ثبت رســیده 

اســـت.   هم اکنون دو کتاب شــــعر از او در ایران در 

شرف انتشارند و سه کتاب شعر از پیش به انتشـار رسیده 

اند: تا زندگی سوم (انتشـارات مروارید 1394)، سپس و 

اکنون (نشر رزقی 1399)، برخیز و آفتاب را ببوس 

(نشر شاکر 1400).

چند اثر از کتاب دکتر زرین:

تا شوم در کوچه اي همدوش او

در سفرها میروم هم نوش او

روز و شب یارم مرا همخانه است

خانه ام در کوچه ي آغوش او

2

بی باور او نه بارور باشم من

بی هوش و حواس و بی هنر باشم من

هر نعمت و هر هنر ازویم پیداست

بی گوهر او نه با گهر باشم من

3

گویند که رفتنت بدرود است

آتش که بیفروختی اکنون دود است

در بستر خاطراتت اکنون غلطم

آبی که برفت جاري اندر رود است

4

عشق می گوید فراموشم مکن

بی صفاي عشق آغوشم مکن

جان من از جان تو نیرو گرفت

جز به جان عشق، تن پوشم مکن

5

شیوه ي بی شیوه ام افسانه است

راه من بیراهی دیوانه است

هر چه هشیاري دم در جا گذار

تا بپیمایی به پا پیمانه ام...

کتاب

امین شــیرزادي در شــب یلداي ســال 1347 در 

روستایی کوچک بنام قباد شـیان، از توابع اسـالم 

آباد غرب متولد شد. تحصـیالت دانشـگاهی در 

دانشـــــــــــگاه علوم پزشکی اصفهان در رشتۀ 

کارشناسی پرسـتاري، نقطۀ عطف زندگی هنري 

وي شد، در دانشـــگاه اصفهان ذوق شاعرانه اش 

توسط شاعر خوب آن روزهاي دانشــــــــــگاه 

اصفهان«دکتر علیرضا کاربخش»کشف شد و به 

انجمن هاي شـعر اصـفهان راه یافت نام و غزلش 

پاي ثابت مطبوعات کشــــور شد. از این شاعر و 

ترانه سـرا چند مجموعه شـعر چاپ شـده اسـت: 

مجموعۀ غزل «تقصــیر جاده نیســت»ـ  مجموعه 

رباعــی«دو فنجان قهوه در هوایـــی بـــرفـــی»ـ  

مجموعه غزل« چهارشــــــــــنبه هاي دلتنگی»ـ  

مجموعه رباعی « در معرض انقراض هســـتم بی 

تو»ـ   مجموعه رباعی« این کوه اگر شـــبی دهان 

باز کند»ـ  تالیف مجموعه تـرانه ي جوانان تــرانه 

سراي انجمن حوزه هنري کرماشان با نام« زمزمه 

ي بلوط هاي عاشـــق». شــــیرزادي برگزیده ي 

بسـیاري از جشـنواره و کنگره هاي شعر کشــور 

بوده اســــت و در ســــالهاي اخیر نیز بارها داور 

جشـنواره هاي شعر منطقه اي  و کشــوري بوده و 

همچنین داوري انتخاب کتاب شـعر سـال 1397 

کرماشان را در کارنامۀ خود دارد. از سـال 1384 

همکاري خود را در زمینۀ ترانه سـرایی با صـدا و 

سیما آغاز نمود و سالهاست که عضــــو شوراي 

شـعر واحد موسـیقی صـدا و سـیماســت. بالغ بر 

دویســـت ترانۀ کوردي و فارسی از سروده هاي 

وي در آرشیو صدا و سیما موجود است. از جمله 

ترانۀ تیتراژ سریال هاي «هویت گمشـده»، «سیر تا 

پیاز»، «قصـــــــه هاي لب رود»، «سایۀ مهتاب» و 

چندین بــرنامه تلویــزیونــی دیگــر از کارهاي   

شیرزادي ست. گفتگوي ما را با ایشان بخوانید:

با توجه به اینکه شما یک ترانه سـراي نام 

آشنا هستید مصاحبه را با ترانه شروع می 

کنیم. در حا ل حاضـر وضــع ترانه را در 

ادبیات کشور چگونه ارزیابی م یکنید؟ 

در حال حاضر ترانه درگیر فضــــاهاي آزمون و 

خطاسـت. در واقع ترانه نوزاد دامن شــعر اســت 

منتها قد کشــــــیدن و رشد تکوینی این نوزاد با 

دوران رنســـانس اندیشـــه  و زبان همزمان شده. 

امروزه ســـاختار هویتی ترانه، توســـط مخاطب 

هدایت می شود در واقع ذوق مخاطب عام باعث 

اُفت شدید اندیشــــــه اي و ساختاري ترانه شده 

اسـت. در ترانۀ امروز، کالم و شـعر حرف اول و 

حتی دوم نیســت. ریتم و هیجان بخش زیادي از 

وســـــــــعت دنیاي ترانه را درگیر خود کرده و 

مخاطب خاص در این دنیاي به شــدت آشــفته، 

براحتی نمی تواند ترانه هاي مطابق ذوق و سـلیقۀ 

خودش را پیدا کند. بخش بسیاز زیادي از فضاي 

ترانۀ امروز ساختاري آدامســـــی دارد که تنها با 

یکبار جویدن، طعم و تازگی خود را از دســــت 

می دهد. سطحی نگري و سطحی نویســـــی در 

ترانۀ امروز بیداد می کند و در این آشــــفته بازار 

باید منتظر ماند تا امواج این طوفان، به صـــــخره 

هاي ساحل بخورند و بعد به قضــــــاوت آثاري 

نشست که از این طوفان، دچار مرگ و فراموشی 

نشده اند.

اشـاره کردید به اینکه ســطحی نگري و 

سطحی نویسـی در ترانۀ امروز بیداد می 

کند و متاسفانه در بســیاري از ترانه هاي 

نســل جوان زبانی سطحی وجود دارد. 

آســــــیب این نوع زبان را در روند و 

جایگاه جدي ترانه در ادبیات چگونه می 

بینید؟

 بله، متاسفانه همانگونه که عرض کردم سـطحی 

نویسی و سطحی نگري و سطحی سازي در ترانۀ 

امروز بیداد می کند. مخاطب جوان ترانه، امـروز 

صرفاً در پی یک ریتم  و هیجان اسـت و در غالب 

ترانه هاي امروزي شـــاعر یا ترانه ســــرا خود را 

درگیر الیه هاي عمیق، فلســفی و اندیشـــه هاي 

ماندگار نمی کند و دلیل این موضـــــوع هم این 

است که شاعر به خواسـتۀ مخاطب دسـت به قلم 

می شود و متاسفانه سلیقۀ مخاطب هم بشــــدت 

سطحی است. مخاطب امروز از ترانه توقع وجود 

الیه هاي عمیق معنایی ندارد و صــــــــرفاً دنبال 

هیجان شـنیداري ســت، ریتم ها و ســاختارهاي 

ریتمیک در ملودي ها جایگزین اندیشــه و عمق 

متن ترانه شده است. به جرأت می توان گفت که 

تصــنیف و حتی ترانه هاي پاپ دهۀ پنجاه خیلی 

قویتر و اندیشــمندتر از کارهاي دم دستی امروز 

بوده  و هســــت. در ترانه هاي قدیمی می شد رد 

پاي اندیشـــه و فلســـفه و شاعرانگی چند الیه و 

سالمت زبان تصنیف ها و یا سالمت نسـبی متون 

محاوره را به خوبی رصـد کرد اما امروزه جایگاه 

واقعی ترانه درگیر بحران جدي ســـــت. ذوق و 

ســـلیقۀ مخاطبِ ترانۀ امروز عامل اصــــلی اُفت 

اندیشـه در متن می شود. بسـیاري از کارهایی که 

می شنویم متاسـفانه از اصـول اولیه و الفباي شـعر 

هم برخوردار نیســــتند، چه برسد به اندیشــــه و 

شاعرانگی چندالیه!!!!

آیا در این اُفت اندیشــــه و ... در ترانۀ 

امروز، فقط ســـلیقۀ مخاطب تأثیرگذار 

بوده یا متولیان فرهنگی کشـور هم با بها 

دادن به این آثار دَم دستی، مقصــــــر 

شناخته می شوند؟ 

یقیناً متولیان فرهنگی و مسـئولین، اولین کســانی 

اند که مقصر این شرایط هسـتند. در دهۀ شصـت 

اگر نوار کاست موسیقی در ماشین کســــی پیدا 

می شـد بیچاره می شــد. آن شــرایط انقباضــی 

وحشتناك باعث شد اگر کسـی یا کسـانی ذوق 

هنـــري هم دارند آنـــرا پنهان کنند و جــــریان 

موسـیقی هاي زیر زمینی از همین جا آغاز شــد. 

کســــــــی که ذوق هنري دارد تمام تالشش را 

خواهد کرد که هنرش را به دســــت مخاطبانش 

برساند و در آن شرایط بســـــیار سخت که حتی 

داشــتن ســـاز، جرم بود!!! اهالی واقعی هنر یا از 

کشور کوچ کردند و یا  گوشۀ عزلت گزیدند. 

پیکرة جامعه از نبض و نفس فرهنگ تهی شــد و 

میدان موسیقی به دست کارهاي دم دستی بسـیار 

ضـعیف مناســبتی افتاد. آفت اصــلی این جریانِ 

افول در دنیاي موسیقی، همین هویت بیش از حد 

دادن به کارهاي مناسبتی بود و هر کار عاشقانه یا 

اجتماعـــی قوي و فاخـــري در این میدان از تیغ 

سانسـور و حذف در امان نبود. هنرمندانی که به 

خارج از کشــــــور کوچ کردند به دلیل فاصله 

گرفتن از فضـاي اجتماعی مردم هم وطن خود، 

به نوعی بیگانگی یا دوگانگی ارتباط با مخاطب 

شدند.  و کسانی که در کشور ماندند بی انگیزه و 

گوشه گیر شـدند غافل از اینکه همین رفتارهاي 

تعصــــب آمیز افراطی، راه را براي به زیر زمین 

رفتن موسیقی باز کرد و در آن عرصۀ زیر زمینی 

کارهایی تولید می شد که غالبا ضعیف بود.

 از این موسیقی هاي زیر زمینی کســـانی  بودند 

که مخاطب عام خود را پیدا کـــردند. اما جامعه 

اي که موسیقی برایش جرم باشد به کســـی می 

ماند که به شدت تشـــنۀ آب است و هر آب غیر 

بهداشـتی هم به دسـتش برســد خواهد خورد و 

چنین بود که ذوق و ســـــلیقۀ مخاطب تا حدي 

تنزل یافت که همانند نجات از مرگ یک انسان 

تشـنه بوسیله هر آبی و به هر قیمتی. در این سالها 

ترانه هاي بســیار خوب و فاخري هم تولید شده 

اما متاسفانه دیگر آن اقبال حســـی عموم جامعه 

براي درخواســــــت ترانه هاي فاخر و عمیق به 

شــــــــدت کاهش یافته و ریتم و هیجان، ذهن 

مخاطب را درگیر کرده است.

در رسم �الخط بعضـی ترانه �نویسـان، 

هم غلط هاي امالیــی مــی بینیم و هم 

اغتشــــاش زبانی. از طرفی رسم الخط 

نگارش محاوره نداریم. آیا ضـــرورت 

تدوین قواعد مـــربوط به نگارشِ زبان 

وجود ندارد؟ 

این که غلط امالیی و اغتشاش وزن در متن ترانه 

ها وجود دارد متاسـفانه یک واقعیت تلخ اسـت. 

نه تنها در متن ترانه ها بلکه در کالم نوشــــتاري 

بین اشخاص این غلط امالیی یا حذف بخشـی از 

پیکرة یک واژه، به شـــــکلی آزار دهنده وجود 

دارد. بارها به چشـــم خود دیده ام که شخص به 

جاي نوشتن «خدا حافظ» نوشته است «خدافظ» و 

... این آفت عجیبی است که انسـان امروز تصـور 

می کند که ســـــاختار هر چیزي را می شـــــود 

کپســـولی و ساندویچی نمود. انســــان امروز به 

شــــــــدت در همۀ کارهایش عجله دارد و این 

مخفف ساختن (که به شدت هم اشتباه است!) از 

واژه ها هم بخشی از این عجلۀ انسان امروز است. 

در اینکه قواعد مـــــــربوط به زبان محاوره الزم 

است، شکی نیسـت، منتها این کار بزرگ، همتی 

اساسی از سوي استادان ادبیات و گویشـــــوران 

عرصۀ ترانه و عشــقی عمیق به فرهنگ و ادبیات 

می طلبد که دســــتور زبان محاوره و ســــاختار 

نوشتاري آن را تعریف کنند. یکی دیگر از نقاط 

آسیب و موثر در ایجاد اغتشاشات زبان محاوره، 

چاپ بدون کنترل و بی ســامان هر متنی به عنوان 

شعر و ترانه بوده و هست. متاسفانه کسـادي بازار 

چاپ و کتاب، بخشــی از ناشران را به سمتی می 

برد که هر نوشته اي را چاپ کنند و به عنوان متن 

مدون در اختیار جامعه قـرار دهند. به طور کلــی 

این بحث زمان بسیار و همت عالی می طلبد.

به نظر شـما ترانه حتما باید این قابلیت را 

داشته باشد که با موسیقی همراه شود؟ 

موسیقی داراي ارکانی اصلی ست که این ارکان 

به تکامل همدیگر کمک می کنند. در واقع بنده 

معتقدم که قدرت نفوذ و ارتباط شــــعري که بر 

روي ملودي می نشـــیند بســـیار بیشـــتر است و 

همگرایی حســــــی این دو رکن از موسیقی می 

تواند اعجاز نفوذ ایجاد کند. موسـیقی هر ترانه یا 

هر ساختار موسـیقایی دیگر در واقع مفهوم پنهان 

و فرامتن آن شـعر اسـت و در هر کار موســیقایی 

شعر در واقع ترجمۀ زبان موسیقی و ساز است.

 اینکه بر متن یک ترانه الزاماً باید موسـیقی سـوار 

شــود! نه. گاهی متن نوشــتاري یک کالم چنان 

موثر و فاخر است از موسـیقی بی نیاز می شـود و 

مخاطب بهتــرین ارتباط را از آن مـــی گیـــرد. 

ملودي و موسیقی در ترانه، در واقع نوعی ترجمۀ 

کالم به زبان ســاز و تزئین کالم با ســاز اســـت. 

همراه شـــدن شــــعر با ملودي می تواند حاالت 

حســـــی شاعر را به خوبی به مخاطب برساند اما 

اینکه با شعر حتما موسیقی همراه باشد شاید الزام 

صد درصدي نباشد. 

مثال «هوره» به عنوان اولین آواز انسانی قرنهاست 

زمزمۀ هوره خوان هاسـت و در اجراي ملودیک 

آن می توان شـادي و حُزن و هیجان و اندوه را به 

خوبـــی درك کـــرد، با اینکه در ارائۀ این آواز 

اصیل باستانی هیچ سازي همراه آن نیســــــــت. 

ملودي ها می توانند تکامل حســی متن را به اوج 

برسانند اما موسیقی و سـاز را نمی توان الزام صـد 

درصدي براي اجراي یک متن دانسـت. شاهنامه 

خوانی یک کار ملودیک اســت اما موســیقایی 

نیست.

اینکه موسـیقی و سـاز را نمی توان الزام 

صــد درصــدي براي اجراي یک متن 

دانســــت کامالً درست است اما قبول 

دارید که واژه هاي معنادار با ضــــرب 

آهنگِ موســـیقی، روح نوازتر و گوش 

نوازتر می شوند؟

 در صــحت این کالم هیچ شــکی وجود ندارد. 

موسیقی و ساز تاثیري عجیب و انکار ناپذیر حتی 

در انتقال مفاهیم ترانه دارد. سازهاي مختلف، هر 

کدام رسالتی حســی در اجراي ترانه دارند و این 

رســالت عمیق و عجیب زمانی درك و دریافت 

می شـــــــود که حس همدلی هنري بین اجزاي 

مختلف تیم هنري (شاعر یا ترانه سرا،  آهنگسـاز 

و خواننده) وجود داشـته باشـد و کارهاي فاخر و 

ماندگار موسـیقایی معموال چنین ســاختار تیمی 

همدلی داشته اند.

چرا گاهی یک ترانه هیچگاه کهنه نمـی 

شــود و با وجود آن که متعلق به دوران 

خاصی است، نســـل هاي متوالی آن را 

گوش مــــی کنند و همچنان مخاطب 

خاصِ خودش را دارد؟ 

این تازگـی و طـراوت تاریخـی اثـر هنـري فقط 

مربوط به ترانه نیسـت در بسـیاري از ساختارهاي 

هنــري دیگـــر هم وجود دارد. منتها بحث ما در 

مورد ترانه است. انسـان موجودي بســیار پیچیده 

است و انسانِ هنرمند به شدت پیچیده تر، فلسفه و 

چرایی انســان در زندگی او را اندیشـــه ورز می 

نماید و انسان متفکر و اندیشه ورز نمایندة حسـی 

تمام انسانهاي طول تاریخ می باشد.

 وقتی این عمق اندیشه در هنرمند ترانه سرا وجود 

داشته باشد نگاهش فلســــفی خواهد بود و ذات 

زندگی انســانها همین درکی ست که از فلســفۀ 

چرایی خود دارند. انسان اندیشـه ورز، فیلسـوفانه 

حرف می زند البته فلســـــــــــفه اي که فارغ از 

پیچیدگی هاي کالمی سـت. گاهی یک واژه در 

ترانه اي عاشقانه، آن ترانه را به ساختاري فلسـفی 

تبدیل می کند. به عنوان مثال ترانۀ ماندگار «بوي 

گندم» که از آثار بســـــیار فاخر دهۀ پنجاه است 

هرگز بوي کهنگـی نمـی گیـرد. تـرانه وقتـی در 

داالن هاي پیچ در پیچ تاریخ ماندگار می شـــود 

که کالم و حرف و پیام آن تاریخ مصرف نداشته 

باشد و دغدغه اي فراتر از روزمرگی داشته باشد. 

با توجه به اینکه شــــما در کنار سُرایش 

ترانه هاي موفق، از چهـره هاي مطـرح 

غزل کرماشان نیز هســـــتید. از تفاوت 

ساختاري شعر و ترانه صحبت بفرمایید. 

در ابتداي این مصاحبه هم عرض کردم که ترانه، 

شـاخه اي از درختِ شـعر اســت. این شــاخه از 

درخت شعر شاید میوه هایش زودتر می رسـند و 

می توان گفت که بیشــتر از تنه و مابقی شاخه ها 

در دســــترس ذهن عام جامعه قرار دارد. واژه ها 

اسباب اصلی شعر و ترانه هســتند. در شعر هر چه 

الیه هاي مفهومی عمیق تر و پیچیده تر باشد فخر 

و فخامت معنایی و حسـی شعر بیشـتر است، شعر 

می آید که شریک لحظات عمیق و دقیق حسـی 

انسان در طول زمان باشد. 

گاهی براي درك دقیق یک بیت ســـــالها زمان 

الزم اســت اما در ترانه چنین اتفاقی وجود ندارد 

یا توقع چنین اتفاقی از ترانه نمی رود. ظاهر تـرانه 

چنین اســـت که از متن محاوره بهره می گیرد و 

این متن محاوره هرچه یشـتر تصـویري و روان و 

سریع الحس باشد قدرت ارتباط موفق تري دارد. 

در ترانه زبان و لحن به سـمت ســادگی و ســهل 

الوصــــول بودن می رود که این نکته با ســــاده 

انگاري و سـاده پنداري متفاوت اسـت. منظور از 

سـادگی این اسـت که در ترانه، کالم متن گاهی 

به حد مکالمۀ معمول جامعه نزدیک می شود.

 در شـعر سـاختارهاي متنی هر چه موجزتر باشـد 

ذهن مخاطب را بیشــــتر به کاوش معنایی وا می 

دارد. ممکن است سالها طول بکشد تا معنی یک 

بیت شعر پس از تفســـیرهاي فراوان مشــــخص 

گردد. در ترانه اما توقع چنین اســـت که یک بار 

خوانش و یا شـــنیدار یک بار ترانه بتواند ارتباط 

کافی را با مخاطب برقرار کند. زندگی انســــان 

امروز لبریز از روزمرگی است و انســـان در متن 

این روزمرگی همواره وقت کم می آورد.

 پس توقع از ترانه این اســـــــت که در کمترین 

فرصت (حتی یک بار شنیدن) تاثیر حســــــی یا 

هیجانــی خود را بــر مخاطب بگذارد و این مهم 

تنها در شـرایطی ایجاد می شــود که ذهن و زبان 

عامۀ جامعه براي ترانه سرا آشنا باشد. در شـعر هر 

چه بیشـــتر ساختارشکنی دیده شود قوت شعر به 

حسـاب می آید اما در ترانه، زبان گفتاري باید بر 

اساس مکالمۀ عمومی باشد و حذف ها به قرینه و 

تخفیف هاي شاعرانه و جابجایی ارکان به عنوان 

شاخصۀ قوت ترانه محسوب نمی شود. 

در ترانه ارجاع هاي مفهومی نمی تواند به ارتباط 

گیري مخاطب کمک کند پس لحن و بیان ترانه 

باید تصــویري و ملموس باشد. مفاهیم تجریدي 

نیازمند تفســــیر در ترانه موفق نخواهد بود. لحن 

بیان تـــرانه باید از لحن زبان عامۀ جامعه بهــــره 

گیرد، تصویرپردازي در ترانه باید باورپذیر باشد 

و ار مبالغه هاي آنچنانی و گُنگ پرهیز شـــــود. 

ساختار متنی مصـــرع ترانه بهتر است به صورت 

گزارة فعلیه باشد. در متن هیچ ترانه اي که قابلیت 

اجراي موسیقایی دارد، مصـــرع استفهامی بدون 

ادات اسـتفهام موفق به ارتباط با مخاطب نخواهد 

شد. مدت زمان در ترانه مهم است یک موسـیقی 

با کالم نهایتاً چهار دقیقه اســــت و در این مدت 

کوتاه (تازه با اورتور و فاصله هاي موسیقی) باید 

ترانه ســــــرا آنقدر موفق عمل کند که مخاطب 

بتواند از آن بهره مند شود. 

ساختار حســــی ترانه داراي مقدمه، متن و نتیجه 

است. در این ساختار اوج هنرنمایی حســی ترانه 

سرا در بندهاي ترجیع قابل قضــــاوت است. در 

واقع بیت یا بند ترجیع عصـاره حسـی کلیت متن 

است. مســیر حرکت متنی در ترانه از کل به جزء 

یا برعکس، از جزء به کل است. پیشــانی یا مطلع 

ترانه باید آنقدر گیرایی داشته باشـد که مخاطب 

را درگیر خود کند و مخاطب با شــــوق به دنبال 

حس ترانه با مابقی متن همراه گردد. خالصـــــه 

اینکه سادگی حســـــــــی، ساختار فعلی سالم، 

باورپذیري کالم و تصـویر، استفاده از استعاره به 

جاي تشبیه می تواند از عوامل موفقیت یک ترانه 

باشد.

و در پایان اینکه جــــریان تــــرانه در 

کرماشان را چگونه می بینید؟

 ترانه در کرماشان سابقه اي دیرین و درخشــــان 

دارد. به جرات می توان ادعا کرد که تصــــنیف 

هاي اسـتاد زنده یاد معینی کرماشــانی در تاریخ 

موســــیقی ایران ماندگار و کم نظیرند. اســــتاد 

کیومرث حیدري مشهور از اولین کسانی هسـتند 

که تـرانۀ پاپ متفکــر را در دهۀ پنجاه به خوبــی 

شناخت و در این عرصه بسیار موفق بود.

 اما نســـــل جوان کرماشان، یکی از قابلیت هاي 

بســیار خوب ترانه در این اقلیم، وجود تنوع زبان 

و لهجه و فرهنگ هاست که به غناي ترانه کمک 

می کند. ترانۀ امروز کرماشان هم تابعی از جریان 

کلی شـعر این اسـتان اســت. چند ســالی بود که 

انجمن اختصاصی ترانه در حوزة هنري کرماشان 

فعالیت داشت که متاسفانه با شیوع بیماري کرونا 

این جلســـــــــۀ هفتگی هم تعطیل شد و در این 

جلســات جوانان بســیار مســـتعدي شرکت می 

کردند. امیدوارم کرماشــان بتواند جایگاه واقعی 

خود را همچون دوران درخشش بزرگان متقدم، 

پیدا و تثبیت کند. به امید فرداهاي روشن.

نسل جوان کرماشان، یکی از قابلیت های بسـیار 

ـرانه در این اقلیم، وجود تنوع زبان و  خوب تــــــ

لهجه و فرهنگ هاســـــت که به غنای ترانه کمک 

می کند. ترانۀ امروز کرماشـــــــــان هم تابعی از 

جریان کلی شعر این استان است. 

 ترانه در کرماشان سابقه ای دیرین و درخشـــــــان 

دارد. به جرات می توان ادعا کرد که تصـــنیف های 

استاد زنده یاد معینی کرماشانی در تاریخ موسیقی 

ایران ماندگار و کم نظیرند

یادداشتی درباره تازه ترین 

برخیز و آفتاب را ببوس

ترانه در کرماشان 
سابق های درخشان دارد

امین شیرزادي در گفتگو با صداي آزادي:

فرهادکریمی

اثر دکرت علیرضا زرین
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جامعه

ه هر ش هو هکیان دا�گم زۊ ه ه�سا تا چای دورس بک هید. 

ـرت.  ـره و هخت گــ ـردەو و ئاو کو�ن فـ ئاخه تا ئاگــر کـ

ـا ل�ناو جیی هگ هم د هس نا  ه هنایگ خو هی ه ه�ســــــــــ

منیش هو چ�یی هم تا ه ه�سـم. ه هم�شه یه و هت: "خ هیر 

ـ هو هکیان زۊ ک هف�دن وه ڕ�یا. ه هرک هس  ب هشـک هران" ش

د�ر ه ه�س�دن، ب�ب هش مین�دن. 

دا�گم زانس من خ هوم رشینه. ئ هگ هر ن ه�ســــن�د هم تا 

ـردۊدن ک  نان نیم هڕوو خ هفم. دی کارێ وەپیم کــــــــ

ش هو هکیان، وهزۊ ه ه�سان خ� گرت�م.

و هرەسوو پایزییگ ب�. دا�گم ه ه�سا چ� ئ هو د هیشـت. 

ـا له ناو  ـام ل�شوون� چ�م. ئ هۊ س هر کیشـ منیش ه ه�س

ـ هگانا خ� دا. من  ه هوش. چ هو�گ وەناو پ هچی هی پ هســ

وەچ هو خاوالی ل هپســــــا د هم هکا وکی گرتم. وژار خو هم 

دام. س هر کردم ئ هوبان. چ ه وێ گل دام. ل هی ک هش و هو 

ـاره ویتوات کرد. ک ه� هش�ر هگ هی  ک هش ئاس�ن هســـــ

ـا ق�الن. یان� من ی هکم د هنگ  خومان ل هپســـــــــــــــ

ک ه� هشــــــــــ�ر هگ هی خوەمان شـــــــــــن هفتم. ئ�جار 

ک ه� هش�ر هگ هی ماڵ م هموو ب هخشــــــــه. ه هر ئ�جووره 

نزیک سف�دەی سوو گشــــــــت ک ه� هش�ر هگان ئاوای 

گ هیوەنووه تا د هم ش هو هکی، چ�ایچ� ق�النن. 

من بای هس گورج هو ب�یاتام تا بچیاتام ئ�ا م هدر هســـــه. 

ـائ هت تا  ـار دۊر ب�. بانرت له ی هی ســـــ ئاوای�ن له شـــــ

ـ هو هکیان� ک د�ر  م هدر هسه، پیاد هڕ هوی داشت. ه هر ش

ـایمن، بای هس ل�جی ڕ�کردن د هو بکردایمن.  ه ه�ســـــ

ه هنایگ د�ر ڕ هســـــــیمن ئاغای مدیر نووامان گرت و 

و هت: خ هرکوڕی! چرا دیر ئام هدی؟

مناڵ م هدر هس هیل ڕ�وار ه هر ش هو هکیان شار ب�ن. 

ڕێ ئـیمه وە کـنار باخ هیل ئاوایا ب�. دی�ک�ی ئــیمه باخ 

فره داشـــــــــت. باخ چنار ک هیخودا،  ک دار چنار فره 

داشت. باخ م هموو ب هخشه، باخ خا�وو مرای.

ئیمه له باخ ک هیخودا، فره ب هدمان هات. چ�ن ه هرچـ� 

ـ ه�ت ب� له ئ هوره هاوردن تا وەپ� بکوشــــــن همان  شــــ

و هخت� له ئاوای خومان د هرس خو هنیمن.

باخ خا�وو مرای فره گ هورا ب�. گشــت جوور دار ل�ناوێ 

ب�. ئ هنار، بای هم، ئ هنجیر، ب هی، ســــــــــ�ف، گرد هکان، 

ز هردەل�، ش هفتال�، م هیو، ت�. ئ�جار خا�وو مرای چ هن ڕز 

دار و هناو، ڤــ� و جــی جییش ت�ڕگ وەد هور باخ هگ هوه 

کا��دن. 

ـ هڕژدەی خاسـ�گ داشــت.  خا�و مرای له باخداری س

خو هی و هت: ئــــــــ� دار هیل د هور باخ ه، نی هیلن وا دار ه 

میو هگان بشـــــــــــکن�دن یا گ وڵ و ب هر�یان ب�زن�دن. 

ـانان، کارگ هر گرت تا ک هرت وەک هرت خاک ناو  زمســـــــ

باخ هگه ه ه�د هن. کـــــــــــووت بک هن له پای دار هگان. 

ـاڵ خا�وو مرای  شاخ هیل وشـکب� بووڕن. یه کار ه هر س

له باخداری ب�.

ئیمه هه له ما� ک ئ�ا م هدر هســـــه داجمیایمن وه پای 

دار هگانا چیمن. باخ چنار ک هیخودا، باخ م هموو ب هخشه 

و باخ خا�وو مرای تا ئاخـر ز ه ۊ هیل ئاوای خومان ئ هوملانا 

ـــــنده و هتایدن ل�ناو باخ هیل ئاوای  ب�ن. ه هر جوور باـ�

ئاواز خو هنــین. گ هل گ هل م هل�چگ وه جــیکجاک ناو 

ـ هیره، ب�ب�، و هناوکه،  باخ هگان ناۊن ئ هو ی هک. ســــــــــ

گاک هوتــــــر، جقه، ق�واز هک ه هرکام وەگ هل یا وەت هنیا، 

ـره  م�وان دار�گ ب�ن. هاجـی ل هقل هق هیلیش  دار هیل فـ

ـ� هک هیلیش له کنار چیمنــ�  ب هرز باخ داوڕۊن. قیــژقیـ

نزیک باخ چینگه کردن.

ـ هیل دی،  ه هنایگ خا�وو مرای ئیمه مناڵ م هدر هســـــــ

ـا وەمل س هرمانا و ماچ�ن کرد. ئ�جار و هت:  د هس کیش

ئیوه د هرس بخو هنن تا ب�ن وه کار هیگ ئ�ا خوەدان. 

"ت�الو" هاوک�ســــ�ن ک قوڕاتی و د هم هو هر ب� و هت: 

ـرەبانه. ئاخه، ت�الو خو هی  دینه، خا�وو، چ هن�گ م�هـــ

چیشت وەناو د�سزیان له زات� ن هۊ و ن هزانس.

ه هنایگ باخ هات وه ب هر، خا�وو له ک هس ق هیخه ن هکـرد 

و و ه ت: له ه هر مــــیو هیگ توواین بخو هن ئ همانـــــ�گ 

هووش�ار بوون پ هلپوو دار هگان ن هشکنین. 

و ههاران ک ت� ڕ هسی، ت�الو تا و هتیدن کش و کشمش، 

دا وەگـــژ دار�گا چـــ� ئ هوبان و ت هکان هی. ئیم هیش وه 

ی هی د هس کتاو هگان گرتیمن وه ئ هو د هســـ�ن له پای 

دار ل�ناو گیاگان ت� ه ه�چانیم و ب � ی�گ بشووریمن هی 

خواردیمن هی. میو هی ه هر و هرزێ ک ڕ هسـی یه کارمان 

ب�... دریژه د�رێ

ئ هشــکان میری: ب� گومان مووســـیقی 

ی هک� ل ه پا� ه ب هرزترین ب هشــــــ هیل ه هر 

کولـــتوور�گ ه ک ت� هنــــ�د ئای هم هیل و ه 

ی هک هو نــــــــزیک هو بک ه�د و هاوڕێ ی هک 

بک ه�دن. هـــــــــــــــون هرم هند ل ه م هژار ه 

مووســــیقی د هســـــ ه�ت دار و ب ه�داخ 

ه ه�گـر هۆن هر�گ و ه دریــژاێ دیــرووک 

ئا� هم ه ک ت�ی هنســــ� ه ج� خو هێ ل ه ناو 

ه هر ن هت هو ه و کولتوور�گ واز بک ه�د. 

ل ه مووســــیقی کوردی، ه هم�شــــ ه 

هون هرم هند هیل� گ ت� هنســـــــن ه و ه 

گ هرد هـــون هر�ان با�س پ ه�ـــو هندی 

م هردم ی هێ ناوچ ه بــــوون، ناو�ان و ه 

خاســــــــــی ل ه ه�ر م هردم م هند� هو 

هون هر و د هنگ�ان ب هشــ� گ ل ه ژیان 

م هردم ب�ی ه. 

«ح هســـــــــ هن ح ه�اس» ی هک� ل هێ 

هون هرم هند هیل هسـ ه گ ل ه د هه هێ ٧٠ێ 

ه هتاوی و ه گ هرد گوورانــــی  «چ ه بیدی، 

ـردی»، خو هێ و ه م هردم کورد، و ه  چ ه کـــ

تا�ب هت کرماشـــان و ئیالم ناســــان. ئ� 

هون هرم هند خان هقـــــــیـــــــنـــــــی ه، ک 

ـر هێ  پ ه�و هندی هیل زوانـی و کولتووری فـ

و ه گ هرد م هردم ناوچ هێ کرماشــــــــان و 

ئیالم د�ر�د، ه هم�ش ه ناوێ و ه خاسـی و 

گ هور هئــــی و ه زوان ئـــــی م هردم ه ت�د و 

ئ هرا�ان ج� گر�نگ و قورس�گ د�ر�د. 

ل ه ئ� شـومار ه ل ه "صــدای آزادی" گ هرد 

ئـــــی هون هرم هند گ هور هی کورد ه و هت و 

و�ژ�گ داشـــتیم ک ئ�ی ه و هرد هن هگ هیل 

ع هزیزمان و ه خو هنین� داو هت ک هیمن:

ـژ ه خو هش  ـ�اێ  رسوو ئـــ� و هت و و�ــ ئــ

د�ــــــــــریمن گ ل ه بار هێ خو هدان ئ هڕا 

و هرد هنگ هیل�ن قسی ه بک هین

م «ح هسـ هن ح هیاس»م.  ل ه سـاڵ ١٩٦٥ 

ل ه شـــــار خان هقین ه� ه دا�گ ب�م و ه هر 

ل هو شـــــار ه گ هور ه ب�یم ه و م هدر هســـــ ه 

چیم ه. بدا��تم ساڵ ١٩٨٦ -١٩٨٧ بی.  

وە گ�رد مامۆستا ئســـــ�عیل غو�م گ 

ما��گ�ێ خوەێ ت�خســیس کردۊد ئ�ڕا 

خزم�ت مووسـیقا و هون�ر کوردی، ئیم� 

کووم ه� ه ن�وج�وان ب�من ه�ر شــــــــ�و 

مامۆستا ئســ�عیل ت�مرین م�قامات و 

ئاه�نگ وە پی�ن د�ا. 

 مامۆستا ئســـــــــــــــ�عیل پ���نگاێ 

ـردۊد. ل�  هون�رەجوان�گان ت�مام کــــــــ

ب�غداد پایت�خت عیراق ســـــاڵ ١٩٧٦ 

زاینـی، تا�ب هتـی چ�لۆ بـی. وەلـی عود و 

ویالۆنـــیش ژەنــــیاد. من ل� دۊیای ئ�وە 

چیم� ب�غداد و دوارە چ�م� دەورەێ یاێ 

گردن م�قامات ل� الێ مامۆســــــــــــــتا 

مۆحسـن ئلق هیســی و ل ه ساڵ ١٩٨٦ ل ه 

ـردم ه گوورانـی   تل�زن ک هرکووک د هس ک

و هتن و ل ه ســـاڵ ١٩٩٠ ی هکم ئا�بومم و ه 

ناو «چ ه کردی» ب ه�و بی. 

جیا ل ه مووسیقی، ل ه سـاڵ ٢٠٠٤ ب�یم ه 

ئ هندام د هسـ هێ ن�سـ هر هیل مانگنام هێ 

خان هقین و گۆڤار "ور�زا" و ل ه ســـــــــاڵ 

٢٠٠٥ بـــــــــــیم ه و هڕێ و هر ڕووژنام هێ 

"بانان" ک ل ه خان هقین چاپ و ب ه�و بی. 

ئیو ه چ هن ســــــــــــــال ه ل ه مژار هون هر و 

مووســــــــیقا ل ه خان هقین کار ک هین، ل ه 

ڕوانگ هێ ئــــــیو ه، هون هر و ه تا�ـــــــب هت 

مووسیقی ل ه خان هقین چ ج�گ د�ر�د؟

ئاســـت مووســـیقی ل� شــــار خان�قین 

ف�قیر ب� یان� گروپ�گ ن��اشـتیمن ک 

بـــت� هنـــیم ن�وار زەبت بک�یمن و ئ�گ�ر 

بتواســــیایم گوورانی �گ زەبت بک�یم، 

بای هد بی�یمن� دەیشـــــــت و ئ�وە بی رۊ 

کردیایمن� شــــــــــارەگان ترەک، خوەم 

ی�ک�م ن�وارم وە عـــــــــنوان (چ� ب� دی 

چ�کردی) ل� ســـــــاڵ ١٩٨٩ ل� ه�ول�ر 

زەبت کردم، خان�قین ل� دۊیای شـ�هید 

بوین مامۆستا ئســـــــــــ�عیل غو�م تا 

ئیســـــــــ�یش مووسیقی�گ ن�یریم ک 

پ���نگا یا خود دانشــــگا ت�مام کردۊد. 

ت�مام ژەنیارەگانیش ســ�ماعی هووکارە 

بین�. من ل� ساڵ ٢٠١٠ ها�� کرماشان 

ل� ریگ�ێ شــــــــــــاکار مرادیان، ئی�ن 

ئ هحمدی ناسیم و ل� ریگ�ی ئی�نیشـ�و 

مامۆســتا و هحید کرماشـــانی ناســـیم. 

مامۆســـتا و هحید مووســــیقای زیاتر ل� 

چوار گوورانی  ئ�ڕام ســاز کرد�� و بدون 

مقاب� زەبت و مکس و ماســــــرتینگیان 

کردی�.

ل ه گ هورائیل مووســــــــــیقا ل ه خان هقین 

ئ هڕامان ب�شـــــن. د هســـــ ه�ت دار هیل 

مووســـیقا ل ه خان هقین چ ک هســـ هیل�گ 

ب�ن ه؟

و ه ڕاس خان�قین گوورانــی  ب�ش گ�ورە 

داشـــتی�، وەلی و هداخ هو ه مووســـیقی 

ئاکادیمی ک نۆت بن�س� و بخوەنی فرە 

ک هم داشـــتی�. خوداداد ع�لی ی�ک� ل� 

گوورانی  ب�شـــ هر هیل و ه ناو بانگ ت�مام 

باشـــوور کوردســـتان بی�، ل� دۊیای ئ�و 

ع�لی حوســــ�ین وەندی ک ی�ک ن�وار 

داشتی� ئ�ویش ل�روژه��ت کوردستان 

زەبتی کردی�، دۊیای ئ�و مامۆســــــــــتا 

خ�لیل وەندی ک ماموسای دانشـــگای 

ســوران ل ه مژار ئ�دەب، ح�م� نقارەیش 

ب�ی�، �جا دۊیای ئ�وان� ئازاد خان�قینی 

و من و موت هســـــ هم خان�قینی و ئ هحمد 

ه�یاس و عادل موح هم هد بـیمــن� ک ل� 

ـرەک ل�  دۊیاێ ئیم�یش کووم ه� هێ تـــــ

ن�وجوان�یل هاتن�ســ� وەرەو ک فرەن و 

ئ�گ�ر حســـــــــاویان بک�یم زیاد ل� ٢٥ 

گوورانی  ب�شن.

ئ�ی ه ه هرچ هن ل ه خان هقین و ل ه شــار�گ 

ئ هو دیم سنوور هگان ژیان ک هین و هل� ل ه 

کرماشـــان و ه خاســـی ناســـن هدان و و ه 

ـ�اێ خو هدانیش، ئایا  ناوبانگین. ئـــــــــــ

مووسیقی ئ� م هرز هیل ه شکانی ه؟

ت�مام کارەیل خاس و هــــــــــــون هری ل ه 

مووسـیقی زان، شــاعر، ادیب و ن�ســ هر 

گشـت�ان ت� هنن م�رز بشـکنن و و�ت و ه 

و�ت بگ�ردن. من گوورانـیـ�گ هــندی 

شـن�فتم�. شـعرەگ�ی باس ل� داســتان 

شــیرین و ف�راد و رومیۆ و جول�ت ک�ی، 

ئی� هوکار ئ�وەس� ک داستان (شیرین و 

ف�راد) داســـــــتان ب� و�ن هیگ هو و م�رز 

شـکانی�، �وون�ێ ئ� ب هشـ ه ل ه گوورانی  

و مووسیقییش فرەس.

ســــ هبار هت ل ه مووســــیقاێ باشـــــوور 

کوردسـتان ئ هڕامان گ هپ بی� هن، و ه ڕاێ 

ئ�ی ه مووسیقی و هون هر و هر هو نووا چی ه؟ 

و ه داخــ هو ه نــ ه! وە ڕاێ من زوان و زاراوە 

فر هتر وە ی�ک�و پ�یوەســـــــ�ن ک�ید تا 

مووسیقا، ئیم�و باشوور کوردسان فر هتر 

شـوون گیر و ت�قلید ک�ن ل ه مووسـیقی 

فارســـــــــی و تورکی، ه��ن حکوم�ت 

م�شــــغووڵ شـــــ�ڕ داعش و کۆرۆنا و 

ـران دارایی� و ک�مرت بای�خ وە  ق�یـــــــــ

هون�ر و ئ�دەب داس. بــ� گومان ه�ر 

بواریگ پشــــــتگیری ن��اشت الواز و 

زەعیف بوو.

شـــــوون گیر هیل مووســــــیقی ل ه ناو 

کرماشان و ئیالم چاو هڕێ کۆنرســـــت 

ئ�ی ه ل هێ شــــــــــار هیل هن ه. ئایا خ هو هر 

خو هش�گ ئ هڕایان د�رین؟

س�بارەت کۆنرســــــــت ل� رۆژه��ت، 

ب��ی ق�رار بی کۆنرســتیگ وە کرماشان 

بگـــریم کاک ع�لــــی ئ�حم�دی ت�مام 

ـردۊد وەلــی و ه داخ هو  کارەگانـی ت�واو ک

من ت�ش ن�خۆشــــــــــــــــی دڵ هاتم و 

ن هت�نســتم بام. ئیســ� شکور ئ�ڕا خودا 

خاســـــــــم و چ�وەڕی ک�یم ئ�ێ پ�تاێ 

کۆرۆنا ت�مام بوود. ئیشـاال ل� کرماشان و 

ئیالم و س�رپ�� کۆنرست دام هرزنیم. 

ئ هڕا و هت و و�ژ گ هردمان د هس خو هشـی 

ک هیم ل ه جنابدان 

نسبت به الحاقِ بخشی از سومار 

به استان ایالم اعتراض داریم

ـاي بزرگان آیینی و ایالت استان  طوماري با صدها امضــ

کرماشان با موضوع اعتراض به الحاق بخشی از سومار به 

استان ایالم آماده تحویل به وزیر کشور شد. درقسمتی از 

ـار  این طومار خطاب به وزیر کشور آمده است:« استحض

ـیمات کشـوري قسـمتی از  دارید در مصـوبات اخیر تقس

جنوب غرب بخش سومار در استان کرمانشاه، شهرستان 

ـتان ایالم  ـتان چوار در اسـ گیالنغرب منتزع و به شــهرسـ

الحاق یافته اســــت. صـــــرف نظر اینکه علل این تغییر 

ـنجیده چه بوده است، ولی تبعات و عواقب آن می  نســـ

ـاس مرزي بین دو  تواند چنان تنش هائی در منطقه حســ

استان غرب کشــور با شهرستان مندلیج عراق ایجاد کند 

راي رفع  روکش نخواهد کـرد. ـب زودي ـف که آتش آن ـب

ـاء کنندگان این طومار که همگی از  این بحران امضـــــ

ـاه و از معتقدان به  ـایر غرب استان کرمانشــ بزرگان عشــ

ـتند، در این مرقومه  حفظ کیان منطقه و کشور و نظام هس

راهکار اصالح و رفع بحران را به حضـور جنابعالی اعالم 

ـتور ســـریع و  می کنند. انتظار فوري آن اســت که دسـ

قاطعی براي ابطال مصـــــــــوبه و برگردانیدن وضعیت 

ـیمات سیاسی این منطقه مرزي به شرایط قبلی صادر  تقس

فرمائید»

این طومار در یازده بند تنظیم شده و در پایان آن همچنین 

ـایر  خطاب به وزیر کشــور تأکید شده است:« نماید عشـ

ـاه و مرزداران تاریخی و سنتی و صاحبان  غرب کرمانشــ

اصلی ریشه در این منطقه به هیچ وجه به این تصمیم غلط 

براي انتزاع بخشــــی از سومار و الحاق آن به استان ایالم 

ـایت نمی دهند و این اقدام را مقدمه اي براي ایجاد  رضــ

نفاق و نزاع و بسیاري از ناآرامی هاي منطقه اي می دانند. 

ـتورات سـریع و  با نگرش به این موارد انتظار می رود دس

ـیمات منطقه و  موکدي براي اصالح وضعیت تقســـــــ

ـادر فرمائید. در  بازگرداندن آن به شـرایط پایدار قبلی صـ

انتظار اقدامات مؤثر و مساعد جنابعالی هستیم.

درخواست بزرگان آیینی،ایالت و طوایف غرب استان کرماشان از  وزیر محترم کشور

ـید  ـنایی خورشـــ  روشـــ

چشـــمانش را می آزارد، 

چشم هایش را نیمه باز می 

گذارد تا به آرامـــی با آن 

ـتهایش براي  خو کند دسـ

آنکه مقداري کشـــــش 

بیابند باز مــی کند انگار از 

ورزشی سـخت رها شـده 

است به آسمان نگاهی می 

کند، دیگر آســــمان آن 

رنگ همیشـــگی اش را ندارد، آن آبی پر از شور زندگی که هر 

ـبح ســالم کنان نوید روزي پر از مهربانی را به آدمی می داد،  صـ

ـیند دستی به آب می زند مات در آب می  کنار حوض می نشــــ

نگـرد و مبهوت در میان امواج کوتاه و زیبا رنگ  و بوي زندگـی 

را می جوید که دیگر بوي خوش دیروز را نمی دهد.

 صداي برخورد آب حوض به دیواره ها چون راویی پیر قصـــــه 

عمر را برایش باز می گوید می خندد و می گوید ، صـداي خنده 

ـیده شدن قلم بر صفحه سپید کاغذ رنگ  هایش چون صداي کش

را به چهره ي استاد باز می گرداند.

ـال اسـت که با او زندگی می کند،  ـالهاي س  همان صـدایی که س

عشـق می ورزد و به عرش می رود ، می گرید و می خندد! همان 

صدایی که شاد باش زایش هنري را جشن می گیرد قلب آدمی را 

ـان می سازد، استاد با  جال می دهد و آینه پر از صفایش را درخشــ

ـایه پدر در  حرکت امواج آب به دیروزي می رود که در زیر ســ

کنار قوم و خویش هایش فارغ از هر دغدغه ذهنی دسـت در یال 

ـیم  دشتهاي زاگرس همقدم می شد آن  اسبان داشت و با نســــــ

روزهایی که پسر بچه ي خرد بود و افسونگري کوهستان و دشت 

ـانی می ساخت  او را آماده ي حرکت بسـوي زایش جدید از انسـ

که شرافت هنر را برسیم و زر بی هنر اوج می نهد.

ـایید و دسـت در دســت   همان روزهاي که سـر به آسـمان می س

ـال 1245  ـتا کلهر در ســ ـید با بهار و پاییز می خندید ! اسـ خورشـ

ـتانی در میان ایل کلهر بدنیا آمد و  هجري قمري در ظهري تابســـ

پدرش محمد رحیم بیگ یکی از بزرگان ایل کلهر از ســران تیره 

ـا نهاد. محمد  ي شــهرك از تیره هاي طایفه نامش را محمد رضـ

رضـا در دامان پاك و پر صـفاي ایلی پرورش یافت و چون دیگر 

ـتند پا  فرزندان ایل که در سـوار کاري و رزم آوري نا م نیکی داش

رد رکاب نهاد و دست بر میان ه تفن گدشت را می نوردید .

ـتانی خود را خنک می ساخت اما   قلب پر از صفا و لطافت کوهس

ـاده ، ســـمفونیکی از مالحت هنري آماده  در درون این قلب ســ

زایش بود، زایشی که قبل از ایجاد شدن و بوجود آوردن پتانسیلی 

می خواهد که این پتانسیل با پشتکاري بس زیبا جلوه هاي بی نظیر 

ـازد این آمادگی هنري و طبیعت پر شـکوه در  هنر را نمودار می س

ـتانی را می توان در گرایش اش به صبح و گریز  آن جوان کوهسـ

ـتر و بیتشــــر دید زمانی که  از جنگ و خونریزي هاي نا زیبا بیشــ

ـاخه گل احترام قائل باشـد و رقص چرندگا ن  آدمی براي یک ش

ـیدند چگونه می تواند  را در آسمان به بارها و بارها به تماشا می نیش

جنگ را عنصــــري در خور توجه بداند؟ و از آن گریزان نباشد! 

وي پس ا زجنگ هاي درون قومی که در طایفه ایجاد شد بیزاري 

اش بیشتر شد.

جنگ که عنصـر واقعی در زندگی بشـر است و ازنمودهاي بشـر 

ـان و آدمی است پدیده است که در میان ایالت و  گون به انســـــ

ـایر و تاریخ این مرز و بوم خطی نازیبا و سایه اي شوم را از  عشــــ

ـیاري در میان اهل  ـانی هاي بسـ خود بر جاي گذاشته است و پریش

دل و  عقل این دیار بر جا نهاده، و ذهن هاي پر نقش را ســـفید و 

سیاه کرده است.

ـتاد محمد رضــا کلهر پس از دوري از این نا آدمی گونه ها بر  اسـ

گوشه ي پر ا زسنبل و یاسمن گلستان خویش پناه می برد و هنر را 

بهترین وسیله براي انسان شدن، همان انسانی که فرشتگان بر پایش 

ـالها ، پس از  ـتاد جوان آن سـ ســجده کرده اند بر می گزیند . اسـ

آموزش ابتدایی بدنبال عشق و عالقه خود و به دنبال عنصـر آرام و 

سکنا ناپذیر رو ح خویش براي آموزش خطاطی و خوشنویسی به 

ســـوي تهران روان می شـــود تا خطی خوش بر تارك این دیار 

بنویســـــد آن جوان بر خواسته از زاگرس به تهران می رود و نزد 

استاد میرزا محمد خوانساري که خطی نیکو داشت و نستعلیق را به 

استادي می نوشـت و داراي شـهرتی خاص بود می رود. در مورد 

ـتعلیق باید گفت که مخترع آن ایرانیان بودند، چون علوم  خط نسـ

دیگر در ابتدا فاقد ضوابط مشخص و معینی بود و به تدریج نظم و 

ـته آن می توان به میر علی کاتب  نظام یافت از استادان برجســـــــ

ـنی نام  هروي، معاصر شاه عباس صفوي و استاد معیر علی الحســـ

برد.

ـیار مورد عالقه استاد کلهر بود  ـنی که خطش بس  از میر عماد الحس

کتابی بنام آداب المشــــق بجا مانده که استاد کلهر آن را از بر بود 

ـیاري از  خط نستعلیق س از میر عماد وارد صنایع ظریفه شد که بس

ـان از وي تقلید کردند اما سبک و سیاقی  ـندگان و خوشنویس نویس

جدید و تازه بر آن نیفزودند به جز استاد کلهر.... ادام ه دارد

روزنه

کلهر یادی از میرزا رضا 

چیرووك

6

گهی مزاید ه نوبت اول آ
در خصــــوص پرونده اجرایی 0000568 صادره از 

شعبه نهم اجراي احکام حقوقی کرمانشــاه له حمید 

کرانی پســــــــند و علیه آقاي بهمن دیارپور دائر بر 

محکومــیت به مـــبلغ 32445093709 ریال در حق 

محکوم له فوق الذکر واحد اجراي احکام شعبه نهم 

اجراي احکام حقوقی کرمانشــــاه در نظر دارد مال 

غیر منقول موصـــــوف در زیر را مطابق ماده 138 و 

138 قانون اجراي احکام مدنـی از طـریق مـزایده به 

فروش برساند. 

مشخصات ملک: یک واحد آپارتمان مسـکونی در 

طبقه دوم ســـــــــاختمان یازده طبقه 33 واحدي به 

مســـاحت 199 متر مربع فاقد سند تفکیکی و داراي 

سند مادر می باشد و اینکه طبقه یازدهم ملک، حکم 

قلع بنا خورده است. به آدرس کرمانشاه � گلستان- 

خیابان مصــــــــطفی امامی نبش کوي چاله چاله به 

مالکیت بهمن دیارپور. 

ملک مذکور با در نظـر گفتن تمامـی عوامل موثــر، 

جمعاً به مبلغ  21890000000ریال در تاریخ بیسـت 

و هفتم آبان 1400 برآورد شــده و مزایده براي روز 

چهارشنبه مورخ بیســــتم بهمن 1400 ساعت یازده 

صبح تعیین گردیده اسـت. کلیه طالبین و خریداران 

مـی توانند پنج روز قبل از موعد مـزایده به این اجـرا 

واقع در کرمانشــــاه -چهارراه بســــیج- بلوار بنت 

الهدي- طبقه همکف- اجراي احکام مدنی شـعبه 9 

حقوقـــی مـــراجعه تا تـــرتیب مالحظه آنها از مال 

موضوع آگهی فراهم شود. 

مزایده از قیمت ارزیابی شـده شـروع می شـود و هر 

کس باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید، برنده مزایده 

شــناخته خواهد شــد. و شـــرکت کنندگان مزایده 

مکلفند حد اقل به میزان ده درصـــــــــــد مبلغ پایه 

کارشناسی شده قبل از مزایده به حســــــاب سپرده 

دادگسـتري واریز نمایند و برنده مزایده می بایسـت 

فی المجلس ده درصـــــــد مابه التفاوت قیمت پایه 

کارشناسی شده تا باالترین مبلغ پیشـنهادي را واریز 

نموده و باقیمانده مبلغ مــزایده را حد اکثــر ظــرف 

مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حســــــاب سپرده 

دادگســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتري به شماره 

740100004056012907595698 نزد بانک ملـی 

واریز نمایند.

 در صــورت عدم پرداخت، بقیه بهاي مال در موعد 

مقـرر مطابق ماده 129 قانون اجــراي احکام مدنــی 

سپرده فوق الذکر پس از کســـر هزینه مزایده به نفع 

دولت ضــبط خواهد شـــد . پس از احراز صـــحت 

جریان مزایده توسـط دادگاه، دسـتور صـدور انتقال 

سند به نام خریدار صادر می شود. ضمناً هزینه نقل و 

انتقال بر عهده خریدار می باشد. 

مدیر اجراي احکام شعبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی کرمانشاه 

مسلم مرادي

دیکی ئیم باخ داشت 

ـر هتــر وە ی�ک�و   ...وە ڕاێ من زوان و زاراوە فـ

پ��وەســــــ�ن ک�ید تا مووســــــیقا، ئیم�و 

باشوور کوردسان فر هتر شوون گیر و ت�قلید 

ک�ن ل ه مووسیقی فارسی و تورکی...

ح هس هن ه ه�اس گووران یچ� ناسیاێ خان هقینی:

کار هیل خاس هون هری م هرز شکنن و
وت و ه وت گ هردن

تواسیم کۆنرست وە کرماشان بگریم و ه داخ هو ت�ش ن�خۆشی هاتم 

ع هل یئ�کب�ر ع هلیزادە

احسان شاه حسینی

شماره 629          20  دي ماه 1400



S E D A Y E A Z A D I

امروزه یکی از آسی ب هاي موجود در شـبک ه هاي اجتماعی که 

سبب کم شدن اعتماد مردم نسـبت به یکدیگر شده، انتشـار پیا م 

ها و اطالعات نادرست و جعلی در فضــــاي مجازي می باشد. 

گاهی اخبار و اطالعاتی به اشـخاص سـرشـناس و صـاحب نظر 

نســــــــــبت داده م یشود که باعث ایجاد حجمی از نظرات و 

برانگیختن احساسات و ... در میان مردم می گردد.

 گاهی افراد با نشــــانه گرفتن عواطف و احســـــاسات مردم و 

همچنین اطالع از نحوة بیان جمالت و چگونگی مطرح کـردن 

آن در بُــرهۀ زمانــی خاص، باعث لطمه زدن به هویت ملــی و 

دینی م یشـــــــــــود و معموالً این نوع پیام ها حاوي جمالتی 

تاثیرگذار است که شخص را با حسِ مســـئولیت بازنشـــر آن 

همراه می سازد.

 این عناوین را معموالً به شخصـی ت ها و چهر ه هاي شناخته شده 

نســبت می دهند تا مخاطبین به راحتی این پیا م ها را پذیرفته و با 

این دید که نقل از شخصـــیت برجســـته و شناخته شده اي می 

باشد، آن را قابل باور می دانند. 

اخبار جعلی مانند ویروسی است که به سـرعت توسـط کاربران 

شبکه هاي اجتماعی گسترش می یابد. راهکارهایی براي مقابله 

با اخبار جعلی در اکثر کشــورها ارائه شده که از جمله م ی توان 

به سیاست دولت ها براي حفظ حریم خصــــوصی داده ها و به 

اشتراك گذاري آنها اشاره کرد.

چنین سیاستی موجب می شود که حریم افراد تا حدودي حفظ 

شده و از انتشــار اخبار نادرست جلوگیري شود و کشــورها از 

جمله آمریکا، از طریق فیسبوك، سازمان مستقلی به نام واقعیت 

سنجی بنا نهاده تا صحت محتوایی که انتشـار می یابد را بررسی 

کنند و اخبار منتشــــر شده را اگر حاوي اطالعات غلطی باشد 

برچســب «تکذیب شد» م یخورد تا کاربران از جعلی بودن آن 

مطلع گردند.

از دیگـر راهکارهاي مقابله با اخبار جعلـی، تدوین قانون هایـی 

در این باره است. روسیه در سال 2019 قانونی تصویب نمود که 

بر اساس آن پخش هرگونه اخبار و اطالعات جعلی که زندگی 

و ســـالمت عمومی را به خطر بیاندازد و امنیت جامعه را مختل 

کند و یا مانع عملکرد زیرســــاخ ت هاي اجتماعی و بانکداري 

شود، جرم بوده و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است.

در ایران هم قواعدي براي انتشـار این اخبار وضعیت گردیده از 

جمله بر اساس مادة 18 قانون جرایم رایان ه اي، هر کس به قصـد 

تشویش اذهان عمومی، اخبار خالف واقع را در فضاي مجازي 

منتشـــر کند مجرم محســـوب شده و عالوه بر اعادة حیثیت به 

حبس از 91 روز تا دو سـال و یا جزاي نقدي از پنج میلیون ریال 

تا چهل میلیون ریال محکوم خواهد شد.

اگر از جمله افرادي هســـتید که هر خبري را بدون چون و چرا 

می پذیرید و آن را نشــــــــنیده اید، ابتدا در مواجهه با اخبار از 

خودتان بپرسید که تولید کنندة خبر چه کسـی است و هدف از 

انتشـــار این پیام چیســـت؟ بلکه شما بتوانید قطع کنندة زنجیرة 

اخبار جعلی باشید.

حقوقی

ـیل این حال و تبیین این مقال آنکه، ذوالفقار چون  تفصـــــ

ـلّو را به قتل آورده بود،  ـیاري از اعیان طایفۀ مصـــــ بســـــ

بازماندگان آن طایفه ]همیشـــه[ در این اندیشـــه بودند که 

هنگام فرصت در مقام انتقام درآمده دستبردي بنمایند، اتّفاقاً 

در ایّام محاصـــــره روزي علی  بیک نامی که از نزدیکان 

ـتر راحت خفته  ذوالفقار بود آن جناب را در حجره بر بســـ

دید، فرصــــت را غنیمت شــــمرده به اتّفاق برادر خود با 

ـیده بر سر آن عاصی گمراه می  روند و به  ـیرهاي کش شمش

ـازند و در  یک ضــربت کاري کار او را به دلخواه می  سـ

ـار  ساعت سرِ سرکشـش را بر سر نیزه کرده بر باروي حصـ

که در مقابل دولتخانۀ پادشاه کامکار بود نصـب می  نمایند 

ـرآمده از  در آن حال غـریو از تابعان و یکجهتان ذوالفقار ـب

غایت حیرت و اضــــطرار هرکس به طرفی فرار نمودند و 

ـاهی نموده،  علی  بیک کیفیّت واقعه را معروض درگاه شــ

ـلطان به موجب فرمان با جمعی از امرا و ارکان  چوهه ســــ

ـار بغداد شدند تابعان و  دولت سوار شده به درون حصــــــ

هواخواهان ذوالفقار که در شهر و بازار ظاهر و مخفی بودند 

مجموع را به تیغ سیاست از هم گذرانیدند.

بکشتند گردان کشـورستان/ شد از خون  دشمن زمین لعل  

ـند  فام/ به تیغ سیاست بسـی ترکمان/ نهنگان ازین سان کشـ

انتقام 

چون شهر و حصار بغداد از وجود مفسدان بی  باك فتّاك 

پاك و صافی گشــت، ایالت بغداد را به محمدخان شرف  

ـی   ـی که از طایفه تکلو بود تفویض نمودند و عـل الدین اغـل

بیک ذوالفقارکُش، منظور نظر عاطفت و احسان گشته رتبۀ 

امارات یافت و به خطاب علی سلطانی موسوم شـد و چون 

خاطر اشــرف اعلی از شـــهر بغداد و مملکت عراق عرب 

ـان به طرف عراق عجم  جمع گشـت، رایات نصــرت نشـ

روان شــدند. بعد از وصـــول به آن دیار چند روزي مابین 

ـاین نزول اجالل فرمود  قزوین و ابهر در موضع قروه و پارس

و چون یک ماهی از فصل خریف بگذشت و هنگام ظهور 

سرما و دستبرد لشــکر شتا نزدیک رسید موکب همایون به 

عزم قشالق متوجّه باب  الجنۀ قزوین گردید.

روضۀالصفویه

ـینی  کتاب روضۀالصـفویه تألیف میرزابیگ حسـن بن حس

ـنده و مورخ دوران شاه عباس اول (1038ـ   جنابدي، نویســ

996 هـ . ق) اسـت که در تاریخ خاندان صـفوي از آغاز تا 

چهلمین سال پادشاهی شاه عباس تألیف کرده است.

این اثر متضـــمّن وقایع و رخدادهاي جلوس شاه اسماعیل 

ـاع و  اول در تبریز تا 1036 هـ . ق ایران و به تبع آن اوضــــ

احوال ممالک همجوار، به ویژه دولت عثمانی، است سیزده 

سال طول کشیده است. زمان شروع به نگارش کتاب، سال 

1023 هـ . ق اســـــــت. مؤلف این اثر اهل جنابد یا گناباد 

کنونی یکی از شهرهاي قدیمی استان خراسان است. دربارة 

ارزش تاریخی کتاب روضۀالصــفویه چنان که از محتواي 

آن برمی  آید یکی از اسناد گرانبهاي تاریخ ایران در عصـر 

صفویه است و موضوع آن به دورانی مربوط می  شـود که 

ـیر بالي ملوك  الطوایفی و جذر و مدهاي  ایران اســــــــ

مشکالت سیاسی و اقتصادي بوده است. 

رایت مراجعت بر افراشتن پادشاه منصـور (شاه تهماسب) به 

جانب عراق و تسخیر دارالسّالم بغداد

ـیوع این لطیفۀ عینی،  بعد از وقوع این تأئید الرَیبی و شــــــ

پادشاه مؤیّد منصـور چند روز در والیت جام توقّف فرمود 

و عصر همان روز جوقه سلطان از وادي فرار خجلت زده و 

ـار مراجعت نموده به موکب همایون پیوست و زبان  شرمسـ

به معذرت ناموجّه گشــــوده بر تهنیت این امر و فتح نامدار 

خســــــــرو کامگار را محمدت و ستایش به جاي آورد. 

رار اختیار نموده بودند با بقیّۀ  ر ـق رار ـب ی که ـف همچنین امراـی

ـان جبن و بددلی گزیده بودند هنوز که  جنود که مانند ایشـ

ســــرادقات اقبال در والیت جام به اوتاد خلود مربوط بود، 

فوج فوج مراجعت نموده منفعل به تهنیت پادشاه خطاپوش 

زبان می  گشادند.

مرویست که لشـکر مقهور در بلدة سبزوار خبر آن فرج بعد 

ـاه مؤیّد  ـنیده مراجعت نموده بودند. اما پادشـ شــدّت را شـ

ـان  ـان از ایش کامگار کسانی را که در آن معرکۀ محشـر نش

ـیده بود، مطایاي آمال  آثار مردي و مردانگی به ظهور رســ

ـان را به انواع عطایا گرانبار گردانیده، پایۀ قدر و منزلت- ایش

ـین خان شاملو  شان از سپهر دوّار بگذرانید. از آن جمله حس

ـامع اعالی و  را که در آن معرکه آثار مردانگی وي به مســـ

ادانی رسیده بود به نوازش پادشاهانه و عنایت خسـروانه پایۀ 

ـابق  ـتور سـ ـایر امثال و اقران بگذرانید و به دسـ قدرش از سـ

ـلۀ  ـان و ایالت دارالسّلطنۀ هرات و ل امیراالمرایی خراســـــــ

ـته صفات سام میرزا به وي تفویض فرموده  شاهزادة خجسـ

قامت قابلیتش به خلع فاخرة گرانمایه بیاراســـت. و از اعیان 

ـاب، قدوة دودمان آل نبی،  خراسان، سیادت و نجابت انتسـ

ـاه  ـبزواري از پرتو عنایت پادشـ امیر شـمس  الدین علی سـ

ـبزوار به اقطاع آن  ـیده، بلدة طیّبۀ س جواد به مرتبۀ امارت رس

ـتند. همچنین هرکس که درِ آن روزِ  زبدة اخیار مقرّر داشــ

مشـــقّت اندوز آثار مردانگی و دولتخواهی از وي به ظهور 

ـیبی وافر و حَظّی  رسیده بود از اعطاف بیکرانۀ خسـروانه نص

متکاثر بهره  ور گردیده، آنگاه مهمات خراسان برحســـب 

ـان رایات اقبال  تقاضاي زمان سامان یافته، پادشاه وافر احســ

آیات به صوب عراق برافراشت و در آن زمستان قم قشالق 

ـته میر نعمت  اهللا علی در منصــب صدارت با  همایون گشـ

امیر قوام  الدّین حسین اصفهانی سهیم و شریک گردید.

ـیان  ـاد و عص اما در زمانی که رایات عزّت و اقبال به دفع فس

ـان بود، ذوالفقار بیگ بن  عبیدخان متوجّه مملکت خراســـ

علی بیگ موصلو که برادرزادة امیرخان موصلو بود و لواي 

شهرت به نخود سلطان می-افراشت و برحســــــب فرمان 

داراي زمان الوس کلهـر به تیول و اقطاع وي مقـرر بود، در 

ـته هوس فرمانفرمایی  آن وال مهر عصیان بر ناصیۀ کفران بس

ـاد  دارالسّالم بغداد از باطنش سر زد و این ارادة مقرون به فس

در خاطرش رسوخ یافته انتهاز فرصت می  نمود.

در آن وقت دارایی دارالسّالم بغداد برحســب فرمان داراي 

زمان، به ابراهیم خان برادر امیرخان مفوّض بود و آن جناب 

ـاي  ـتان که از تابش مهر فضــ در زمان شدت حرارت تابسـ

دارالسـالم چون سینۀ عاشقان و کورة حدّادان مثالِ فوالد و 

ی�نمود، به ییالق خوش آب و هواي آن والیت  حجـر ـم

ـال از بغداد به ییالق ماهی  مقام می�گرفت و در آن ســـــ

دشتـ  که از منتزهات ییالقات قریب بغداد استـ  نهضت 

فرموده در آن موضع خرّم بساز انبساط مبسـوط داشت و به 

خاطـرش خطور نمــی�کــرد که در عالم معاندي موجود 

باشــد، چه جاي برادرزاده و 

اقویا.

ـلطان چون از طرف  نخودس

ـان اراجیفِ کاذبِ  خراســـ

ـتماع  غالبیت عبید خان اســـ

ــــــر  نمود و در آن زمان ـب

خـــروج عمّ از بغداد و مقام 

گـــرفتن در ییالق ماهـــی 

دشت اطّالع یافت، فرصـت 

غنیمت شمرد و با لشــکري 

ـتعد از موضع خویش در حرکت آمد و صبحی که از  مسـ

اثر توجّه نیرّ اعظم دامان افق از خون شــــــفق ماالمال بود، 

ـرد و  راهیم خان تاختن ـب ر اردوي اـب ر ایلغارکنان ـب ی�خـب ـب

ـتر خواب از حیات بري ساخته، آنگاه  نخسـت عمّ را در بس

ارکان دولت و امانی راـ  که مصدر نزاع و شرارتی نتوانستند 

گشـــتـ  یکان یکان به قتل رسانید و بقیۀ مالزمانش را که 

ـته از  در آن ییالق با وي مرافق بودند جمله را طلب داشــــ

داعیۀ خویش آگاه گــردانید و همگان را به مواعید گــران 

ـتمال گردانید و میمنۀ سپاه خویش ساخت و برفور با آن  مس

سپاه آراسته روي عزیمت به تسـخیر بغداد آورد. بقیۀ سپاه و 

ـیص مرجومک سلطان بن امیرخان  بنی اعمام وي، بتخصــ

ـان ظاهر  چون بر این حادثه وقعی حاصل نمودند برایشـــــ

گردید که هرگاه عمّ را به قتل رساند بر بنی عمِ ابقا نخواهند 

ـته با آن مقدار سپاه که با وي  کرد، الجرم دروب شهر را بس

ـتند. و بنابر آنکه کوچ و  متفّق بودند خاطر بر مدافعه گماشــ

ـلطان در آن روز در بغداد مقیم بودند،  بنۀ اکثر سپاه نخود س

بعد از اندك کوششی نخود سلطان غالب آمده داخل شهر 

ـر به قتل بقیۀ آن خون  ـر ملک قدـی گــردید. و چون تقدـی

ـانـ  که کنایه از  گرفتگان گرفته بود، کوشش ایشــــــــــ

حـــرکۀالمذبوحـــی تواند بودـ  مفید نیفتاد و بعد از اندك 

زمانی سلطان شهر را از حیطۀ تصـــرّف آن جماعت انتزاع 

داده مرجومک و بقیۀ بنی اعمام را که طالب نثار توانند بود، 

جمله را به قتل آورده دارالسّالم بغداد را تصــــرّف نمود و 

ـلطان و  جنودي که متعلق به ابراهیم خان و مرجومک ســــ

ـان  سایر امراي ترکمان بودند، همگان را به بذل و احســــــ

ـتمال و خوشحال گردانیده فرمانفرماي عراق عرب  مســـــ

گردید و بر هر شهر و والیت حاکمی ذیشــوکت نصــب 

فرموده رایت اقتدار برافراشت.

این اخبار بعد از مراجعت از خراسان مســموع بارگاه جالل 

گردید. چون قشـــــالق همایون در دارالمؤمنین قم به انتها 

ـید، در اوایل بهار و زمان بروز ریاحین و ازهار که از اثر  رسـ

وصول نیّر اعظم به نقطۀ اعتدال ربیعی فُســحَت جهان چون 

ـبزه و ریاحین گوناگون  ـاه نوجوان از ظهور سـ بارگاه پادشـ

غیرت افزاي سپهر بوقلمون گردید رایات منصــــور آیات 

عزیمت تســخیر دارالســـالم نموده در شعبان سنۀ�خمس 

وثلثین و تســـعمائه ]= 935[ که هم در آن سال شکســـت 

ـته بود، با سپاه جرّار و حشــر بیشــمار به  عبیدخان واقع گش

ـافت می�نمودند.  جانب بغداد در نهضــت آمده طی مســ

قریب بدان بلدة طیّبه چون چند روزي در یکـی از ییالقات 

متنزّه منقضــــــی گردید، اعیان و عمدة سپاه تراکمه که به 

ـلطان با  ضــرورت بعد از قتل ابراهیم خان و مرجومک ســ

ـا می�گذرانیدند، با وي دل  ـلطان به مدارا و مؤاسـ نخود سـ

ـان به وضوح پیوست که با وجود  دگرگون داشته نزد ایشــ

اقبال این دولت بی زوال استعداد دارایی عراق عرب از مثل 

ـلوب است و نخوت و غرور وي را ثبات و  نخودسلطان مس

مداري نیســت، الجرم سفیري نکته�دان در خفیه به درگاه 

ـته معروض گردانیدند که «علی بیگ  ـال داشـ عالم پناه ارس

نبیرة صـــوفی خلیل و احمدبیگ برادرش از جملۀ غالمان 

ـا که از این دودمان  ندیم این درگاه عرش اشتباه�اند و حاش

ـند. اما در این  راسـخ�البنیان شــدیداالرکان رو گردان باشـ

ـله  ـاخته الحال ل اوقات بنابر ضـرورت به این نوع حالی در س

ـــر مفارق متوطّنان این  الحمدوالمنّه که ظلّ  ظلیل همیون ـب

دیار و این غالمان جان نثار مبســـــوط است انتهاز فرصت 

می�داریم که مخالفان دون و دشمن این خاندان را از میان 

ی زوال و به قوّت اعانت  روي اقبال ـب رداریم. امید که به نـی ـب

زد متعال از حیزّ قوّت به منصّۀ ظهور جلوه�گـر گـردد و  اـی

عنقریب بدخواه این دولت ابدي به بئس المهاد واصــــــل 

شود.»

ـلو به درگاه  ـتادة علی�بیگ و احمدبیگ موصـ چون فرسـ

ـاحت جالل شــرف ذاتی  ـید از تلثیم سـ ـتباه رسـ عرش اش

ـان به صواب  حاصل فرمود. پادشاه جهان معروضات ایشـــ

مقرون دانسته به عنایات خسروانۀ آن دولتخواهان را مُستمال 

ـتاده را نیز به اعطاي دراهم و  و امیدوار گردانیدند و فرســــ

دنانیر و خلع گرانمایه مسـرور و سرافراز گردانیده جواب بر 

ـیان آستان  ـان مرقوم قلم عطارد رقم منشــ طبق مدعاي ایشـ

ـان فرمودند و بعد از انجام مهام رخصـــــت  سعادت نشـــ

ـته همچنان طی وادي طریق  مراجهت ارزانی داشـــــــــــ

ـلو و بایندریه به  می�نمودند، تا آنکه روزبروز تراکمۀ موصـ

درگاه جهان پناه آمده به نوازش خسروانه سرافراز گردیدند 

ـلطان ظاهر  ـیۀ احوال بندگان نخودسـ و آثار ضـعف بر ناصـ

گردیده، علی بیگ و احمدبیگ انتهاز فرصـــــــت یافته با 

گروهی انبوه از متابعان خویش بی�خبر بر ســر نخودبیگ 

ـتغال  ریخته وي را با نزدیکانش و آنانکه به حراســـت اشــ

ـان را به استقبال  می�نمودند، به قتل رسانیده رؤس ایشــــــ

موکب جاه و جالل ارسال داشتند.

ـیر این فتح نامدار به محامد شکر  پادشاه جهان بر تیســــــــ

ـان بوده، آنانی را که در این معامله از  پروردگار رطب�اللس

ـاعی جمیله به ظهور آمده بود به عنایات خسـروانه  ایشان مس

ـان را از بار اکران گرانبار  سرافراز گردانیده مطایاي آمال ایش

ـتقبال  ـاخت. و هم در آن مقام که رؤس مخالفان به اســ سـ

آورده بودند توقّف نموده، مهمّات عــراق عــرب به انجام 

مقرون گـردانیده و ایالت دارالسّالم بغداد را به نوّاب محمّد 

ـته لقب «خانی»  ـلطان شــرف�الدین اوعلی مفوّض داشـ س

ـیق عتبات عالیات را به رأي و  ارزانی فرمود و تزویج و تنسـ

ـته و در آن  ـأن منوط و مربوط داش رؤیت آن خان عالی�ش

باب مبالغه و تأکید از حدّ بگذرانید. پس مقضــــــی المرام 

مراجعت نمود.

پایان

گهی تغییرات  آ

ـتر شرکت تعاونی به شماره ثبت 11988 و شناسه ملی 10660119888 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادي سالیانه  شرکت سه هزار و سیصـد و هفتاد و چهار سرما گس

ـال 1398 قرائت و به تصــــویب رسید. ب-سرمایه تعاونی از مبلغ  مورخ 1400/03/10 تصـــمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - الف- صورتهاي مالی و عملکرد تعاونی منتهی بســـ

10500000 ریال و از تعداد 35 ســهم 300000 ریالی بمبلغ 4999800000 ریال و بتعداد 16666 ســهم با نام 300000 ریالی افزایش و ما به التفاوت افزایش ســرمایه از محل 

ـاه میري زمان  مطالبات حال شده اعضاء به تصویب رسید . ج-خانم مینو میري بشـماره ملی 3257631911 2-آقاي سیاوش میري بشـماره ملی 3254293908 3-آقاي جهانش

آبادي 3254293606 بسمت اعضاء اصلی و خانم نادیا میري زمان آبادي بشماره ملی 3241074781 بعنوان عضو علی البدل جمعا براي مدت 3 سال تمام انتخاب شدند. د 1-

ـال مالی  آقاي سیروس محمودي بشــماره ملی 325619434 2- خانم ناهید مرادي بشـــماره ملی 1828904813 بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل براي مدت یکســ

انتخاب شدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمانشاه

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري کرمانشاه (1255802)

گهی تغییرات   آ

 رشکت سه هزار و سیصد و هفتاد و چهار رسما گسـرت رشکت تعاونی به ش�ره ثبت 

١١٩٨٨ و شناسه ملی ١٠٦٦٠١١٩٨٨٨ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 

العاده مورخ ١٤٠٠/٠٧/١١ تصمی�ت ذیل اتخاذ شد :

 ١ - نام رشکت به  سه هزار و سیصـــد و هفتاد و چهار تعریف رسما گســــرت " تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمانشاه

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري کرمانشاه (1255803)

مریم مرادی

دکرت ع� هسا�
قمست نوزدهم(�یا�)

قسمت آخر

در شـــماره هاي قبل دربار هي مرگ صــــحبت کردیم، 

گفتیم که تجرب هي مـرگ افـراد نـزدیک بـراي اطـرافیان 

یک بحران محســوب م یشود، این مســأله  مانند دریایی 

ست که باید بیاموزیم در آن شنا کنیم ولی غرق نشویم. و 

اما براي غرق نشدن در این دریا چه باید کرد؟!

راهکارهاي زیر م یتواند کمک کننده باشد:

1. عزاداري کنید و هیجا نهاي خود اعم از غم و خشــم و 

حیرت را بروز دهید، از ابراز احساسات خود نسبت به فرد 

متوفی و شرایطی که در آن گرفتار شـده اید پرهیز نکرده 

و شـرم نداشـته باشـید. آزادانه و بی هیچ واهم ها  دربار هي 

احســـــــــاساتی که دارید صحبت کنید. صحبت کردن 

آزادانه و به دور از نگرانی م یتواند ســـــــــبب تخلیه ي 

هیجانهاي شـما شـود و به آرامش روحی تان کمک کند. 

م یتوانید حس و حالتان را بنویســـــــید و یا نقاشی کنید. 

تمامی اینها از اندوه تان م یکاهد  و این داغ را قابل تحمل 

تر م یسازد.

2. ارتبا ط خود را با دوســـتان صــــمیمی و اطرافیانی که 

شنونده هاي همدلی هســتند حفظ کنید، اینگونه پیوندها 

نجات بخش اند، حمایت اجتماعـــــــی در عبور از تمام 

بحرا نها از جمله مواجهه با مرگ عزیزان که جزء سخت 

ترین بحرا نهاي زندگی هر فردي است بســــــیار موثر و 

کمک کننده م یباشد. پژوه شهاي بسـیاري نشــان داده 

اند که افرادي که در شرایط طاقت فرسـایی چون سـوگ 

از حمایت اطرافیان برخوردارند  در مقایسه با کسـانی که 

فاقد این حمایت اند ساده تر و سریع تر از این مرحله عبور 

کرده و به زندگی عادي بازم یگـردند. با وجود اطـرافیان 

حامی و همدل، بار ســنگین  این داغ ســـب کتر شـــده و 

تحمل آن آسان تر م یشود. 

3. درباره ي عزیز از دست رفته، خاطرات مشـترکی که با 

یکدیگر داشته اید، ویژگی هاي شخصـیتی وي و آرزوها 

و هدفهایش صـحبت کنید، اطرافیان الزم اسـت شـنونده 

هاي همراه و پذیرایی باشـند و با تمام وجود به حرفهایتان 

گوش فرا دهند.

4. از ربط دادن مرگ فرد عزیز  به خودتان اجتناب کنید، 

با مرتبط کردن مرگ وي به خود، دچار احساس گناه می 

شوید و این احســاس گناه شما را از پا در می آورد. سعی 

کنید این مســــاله را به خود ربط ندهید، اگر نم یتوانید با 

این احساس گناه مقابله کنید به روا نشناس مراجعه کنید.

5. هم نشــینی و صحبت با کســـانی که هم اکنون درگیر 

چنین بحرانی هسـتند یا قبال درگیر بوده اند و عزیزي را از 

دست داده اند کارسـاز اسـت، حرف بزنید، از غم و اندوه 

و از حال خود بگویید و شـنونده   حرفهاي آنها باشـید. از 

تجربیات افرادي که با مرگ فرد نزدیکی  مواجه شده اند 

و با آن کنار آمده اند بهره بگیرید. 

6. این فقدان را بپذیـرید، بپذیــرید که عــزیــز خود را از 

دســـــــت داده اید، و این فرد از دســــــــت رفته هرگز 

برنم یگـردد. اگـر فـردي که در  این بحـران قـرار دارد و 

دچار سـوگ شـده کودك اسـت با او صـادق باشــید، و 

متناســب با ســنش درباره ي فرایند مرگ با او صـــحبت 

کنید، او را امیدوار نکنید و فرد متوفی را به سفر رفته جلوه 

ندهید و وعده ي بازگشت ندهید. در عین صداقت و واقع 

بینی با صبوري تمام در کنار آمدن با این فقدان همراهش 

باشید.

7. میتوانید براي مدتی کارهاي غیرضـروري خود را کنار 

بگذارید و به ســـــــــوگ بپردازید، از بخ شهاي دیگر 

زندگیتان به قیمت پرداختن به این مشـکل دست بکشـید، 

تا بهتر بتوانید به زندگی عادي برگردید.

می توان این فهرســــت را ادامه داد و به ارائه راهکارهاي 

دیگري نیـز پـرداخت، اما در اینجا تنها به ذکـر چند مورد 

که اصلی ترین این فهرست هستند اکتفا نمودیم. باشد که 

بتوان با کاربـرد آنها  با مـرگ عـزیـزان که جـزء جدایـی 

ناپذیر زندگی هم ه  انســـا نهاست کنار آمد و به زندگی 

عادي برگشت. 

روانشناسی

مجازات انتشار اخبار جعلی 
در فضای مجازی

چگونه با مرگ عزیزانمان کنار بیاییم؟

ِدل  را غم وداع تو در خون نشانده بود... 

دکرت زینب اکربی

بررسی نقش کردهاي کلهر و زنگنه در شطرنج سیاسی صفویه و عثمانی

تاریخ به افق 

مرزبانان کورد

سخنگوي ستاد مدیریت کرونا دانشـگاه علوم 

پزشکی کرمانشـــاه تعداد بســـتري هاي حال 

حاضر مشکوك به کرونا در استان را 107 نفر 

اعالم کرد.روابط عمومی علوم پزشـــــکی با 

عالم اینکه در حال حاضــر 107 بیمار با عالئم 

کرونا در مراکز درمانی استان بسـتري هسـتند، 

تصــــریح کرد: از این تعداد 28 نفر در بخش 

هاي ویژه بســتري بوده که حال چهار نفر آنها 

وخیم است.

وي گفت: در (18 دي) 52 بـــــیمار جدید در 

مراکز درمانی استان بســــتري شده و طی این 

مدت 42 نفر از مراکز درمانی اســتان ترخیص 

شدند.

سخنگوي ستاد مدیریت کرونا دانشـگاه علوم 

پزشکی کرمانشــــــاه افزود: عالوه بر بیماران 

بستري، در شبانه روز گذشته سه نفر بصـورت 

موقت بســـــــــتري شده و داروي رمدسیویر 

دریافت کردند.روابط عمومی علوم پزشــکی 

تعداد فوتی کرونا در شــبانه روز گذشـــته در 

استان را نیز یک نفر اعالم کرد.

 محمدي اظهار کرد: تاکنون تعداد شــــــمار 

جانباختگان کرونا در اســـــــتان به 2933 نفر 

رسیده است.

این مسـئول از شناسایی تنها شش مورد ابتالي 

جدید به کرونا در استان در شبانه روز گذشـته 

خبر داد و افزود: از این تعداد سه نفر بســـتري 

بوده و سه نفر بصورت سرپایی هستند.

7

 کارشناس ارشد 

حقوق خصوصی

در ســــال ١١٠١ هـ . ق شـــــاهقلی خان حکمران  

کرماشــــــان علیه ســــــاروخان شــــــکایت کرد که 

ساروخان با کش� نزدیک به چهل نفر از اعضای 

خاندان پدر در گذشـته اش (شــیخ علیخان زنگنه) 

مایۀ رسوایی و بدنامی او شده است.  

بستر يهاي مشکوك به کرونا در کرماشان دوباره 3 رقمی شد

شماره 629          20  دي ماه 1400
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ارتباط با مدیرمسؤول: 09187552696
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سال هجدهم* شماره  629*8 صفحه  

صاح بامتیاز و مدیرمسؤول: جلیل آهنگرنژاد

20 ديماه 1400 خورشیدي

ئاخ ئ هی ک�ی�گان! بیم هسه م�واِن خو هدان

هاتم وه پ هالمار، وه داماِن خو هدان

پاشاخوڕ مار هیِل ز ههاکم، کوردم

ه هم ها� هس هو، گیاِن من و گیاِن خو هدان

باب هک د هو هتی

جلیل آهنگرنژاد در گفتگو با خبرگزاري کردپرس از برگـزاري 

دور تازه ي «جایزه ي بلوط» از طرف هفته نامه صـداي آزادي به 

استعدادهاي جوان ادبیات کوردي خبر داد.

مدیرمســـؤول هفته نامه صداي آزادي گفت: بیش از یک و نیم 

ـ ههاي فرهنگی و هنري، همای شها،  دهه اســــت که در عرصـــ

جایز هها و نشـســ تهایی براي اعتالي فرهنگی استان در دفتر این 

نشـــریه برگزار می شود. یکی از کارهاي فرهنگی این مجموعه 

رسان هاي، توجه به چهر ههاي جوان شعر و داستان کُردي است.

آهنگرنژاد ضمن اشـاره به این نکت ه ک ه در جغرافیاي کرماشـان و 

ایالم در میان نسـل جوان، روزگار رویش فرارسیده است، افزود: 

ـترهایی براي توجه به استعدادهاي هنري و ادبی در این  بایستی بس

ـتا با آراي داوران که از  ســـامان شـــکل بگیرد. در همین راســـ

ـتند، «جایز هي بلوط» به  ـتگان فرهنگ و ادب کردي هســ برجسـ

چهره هاي جوان ادبیات کوردي در کرمانشـــاه و ایالم تعلق می 

گیرد.

وي همچنین درباره ســـــــاز و کار انتخاب چهر ههاي برتر براي 

کســــب جایزه گفت: معموالً در طول سال استعدادهاي ادبیات 

ـتی از  کوردي مورد رصد قرار م یگیرند و در پایان، لیســــــــــ

موف قتری نها به داوران معرفی م یشـوند. هیأت داوران نیز ضــمن 

بررسی فضــــاي ادبی و تطبیق آن اسامی و آثارشان با واقعیتهاي 

میدانی ادبی کردي، در نهایت دو نفر را معرفی می کنند.

مدیر سایت بلوط در ادامه گفت: در زمان اپیدمی کرونا دو سـال 

چنین جایز هاي با وقفه همراه شد اما امســــال قرار است در اواخر 

د يماه جاي یا کمی دیرتر به صورت مجازي برپا شود.

ـیدي در تقویم  گفتنی اســت این جایزه از ســال 1394 خورشــ

فرهنگی کوردي در کرماشـان و ایالم ثبت شـد و از اولین چهره 

هاي معرفی شـده ي این جایزه به دنیاي فرهنگی کردي می توان 

به محمدجواد جلیلیان و محمد مرادي نصاري اشاره کرد.

اسکندر آزادی شاعر پیشــــکســـــوت 

کرماشانی ب ه دیار باقی شتافت
اسکندر آزادي متخلص به (پگاه) یکی از پیشـــکســــوتان شعر 

کرماشان بود که سـالهاسـت در قالبهاي مختلف، آثار ماندگاري 

ـلی ست که در دهه پنجاه خوش  خلق کرد. وي از همان نســــــ

ـیدند. متولد 1325شمسـی بود. او سه مجموع ه غزل، چهار  درخش

ـپید و یک مجموعه شـعر نیمایی دارد. “تو دیگر  مجموعه شعر س

برنمی گردي” مجموعه اشعاري است که در سال 97 توسط نشر 

میترا روانۀ بازار گردیده اســت و رباعی ها و دوبیتی هاي آزادي 

در مجموعۀ “منتظرت می مانم!” (انتشــــارات ارمغان-1397) به 

چاپ رسیده است

محمد امین مروتی درباره اشعارش می نویسـد: اسکندر آزادي به 

ـتانه  ندرت دنبال تم هاي سیاسی و اجتماعی رفته است. اما در آس

انقالب، گرایش هاي سیاسی اش را در اشـعارش باز می نماید و 

با امیدواري و خوش بینی به این تحول انقالبی می نگـرد و از آن 

استقبال می کند.

 اسـکندر آزادي در جایی می گوید: “شــاعر باید آزاد باشــد و 

آ نچه را م یخواهد، بنویســـد. اما در عین حال، معتقدم که شاعر 

نباید سیاسی هم باشد، بلکه مقوالت زیادي در جامعه وجود دارد 

ـتیم و شاعر م یتواند به آ نها بپردازد و آ نها  که به آ نها مبتال هسـ

را بازگو کند.

 او وظیفه هنرمند را پرس شگري دانست و توضیح داد: مقوله شعر 

با دیگر مقوالت فرق م یکند. شعر موجزترین نوع بیان اندیشــــه 

ـبی از  است و اگر سانسـور یا خودسانســوري باشد، شعر د لچسـ

ـنواره،  آب در نخواهد آمد. آزادي همچنین گفت: در این جشــ

باید از طی فهاي گوناگون دعوت شود و نباید کاري داشت که 

هر کس چه تفکري دارد؛ بلکه باید تنها هنر فرد را دید. 

کولتووری

 محقق ارشـد مرکز تحقیقات نوارتیس ســویس  به صــداي 

آزادي گفت:این ماده زیســــــــتی که محکم به تاندو نهاي 

آسیب دیده م یچسبد و به صورت آهسـته داروها را به سمت 

ســـــلو لهاي تاندون آزاد م یکند که م یتواند باعث بهبود و 

ترمیم تاندون بیماران در صدمات متعدد شود.

وي افزود: بسـیاري از ما به طور ناگهانی در حین فعالیت هاي 

ورزشی یا در نتیجه ساییدگی و فرسـودگی ناشـی از اسـتفاده 

بیش از حد از تاندونها دچار آســـــــیب دیدگی تاندون می 

شویم.  پارگی یا کشیدگی تاندو نها به خصوص تاندو نهاي 

آشیل، فلکســـور یا روتاتورکاف  م یتواند باعث درد مداوم 

شود و بهبودي پس از جراحی، ب هویژه در افراد مســـن، زمان 

زیادي طول بکشـد. این تعجب آور نیسـت زیرا تارهاي سفید 

درخشانی که ماهیچه هاي ما را به استخوان هاي ما متصـل می 

کنند باید توانایی خود را براي انتقال نیروهاي مکانیکـی قوي, 

که به مفاصل ما اجازه حرکت می دهد, بازسازي کنند.

 دکتر فرشاد رمضــانی همچنین اضافه کرد: یک نیاز پزشکی 

شدید و برآورده نشـده براي درمان هاي موثر در آسیب هاي 

تاندون وجود دارد. علیرغم پیشــرفت در رو شهاي جراحی، 

درما نهاي پیوندي جدید و توانبخشــــی، تاندو نهاي آسیب 

دیده به ندرت یکپارچگی ســاختاري و اســتحکام مکانیکی 

تاندو نهاي سالم را به دسـت م یآورند که اغلب بار سـنگینی 

را بر دوش بیماران وارد م یکند.

 وي همچنین گفت: اکنون، یک تیم تحقیقاتی مشــترك بین 

دانشــگاه هاروارد آمریکا و مرکز تحقیقات کمپانی نوارتیس 

سویس یک درمان نوین مبتنی بر مواد زیســتی طراحی کرده 

اند که به چال شهاي کلیدي در فرآیند بازســـــــازي تاندون 

م یپردازد.. این ماده که یک ماده زیسـتی چسـپناك دو طرفه 

اسـت, محکم به تاندون ها با یکی از سـطوح مهندسـی شـده 

خاص خود می چســــبد، در حالی که امکان حرکت عادي 

تاندون هاي در حال بهبود را تسهیل می کند.

دکتر رمضـــانی  افزود: همچنین این ماده چســـپناك  از نظر 

مکانیکی سـخت و در عین حال االسـتیک اســت.  قابل ذکر 

است که این چســــــب سخت دو طرفه همچنین م یتواند به 

عنوان انبار و یا منبع ذخیـره دارو با ظـرفیت باال عمل کند و به 

ی مولکو لهاي کوچک دارو را  راي مدتـی طوالـن آرامی و ـب

در بافت تاندون آزاد کند تا به بهبودي سـریعتر تاندون کمک 

کند.  

وي ادامه داد: محققان به طور قان عکنند هاي توانایــــــــ یهاي 

بازسازي نســـخ ههاي بدون دارو و همچنین سرشار از داروي 

این چسـپ زیســتی را در مجموع هاي از مد لهاي حیوانی در 

ـی کــرده اند و یافت ههاي خود را  مطالعات پیش بالینـی ارزیاـب

اخیرا در مجله نیچر بایومدیکال انجنیرینگ به چاپ رســانده 

اند.

این  محقق ارشد مرکز تحقیقات نوارتیس سویس که یکی از 

اعضـــاي این تیم تحقیقاتی است در پایان عنوان کرد که این 

یافته ها می تواند به تسـریع روند ترمیم تاندونهاي آسیب دیده 

کمک کند.

 قابل ذکر است که دکتر فرشاد رمضــــــــانی با همکارانش 

صاحب چندین اختراع علمی در زمینه ترمیم تاندون هســـتند 

که هم اکنون مطالعات بالینی آنها در حال انجام است.

ویژه
بســــیاري از آدمیان متاسفانه در این روزگار 

معانی مفاهیم را جابجا و ســـرنگون کرد هاند، 

یکی از این مفاهیم، مفهوم مداحی اســــت به 

معنا ي: «کســــی که بســــیار ستایش کند» -

فرهنگ عمید- و هنگامی که صحبت از «نقد» 

می شـود، چون ذهن ســنگی آنان طی قرن ها 

ســـرکوب و خودکامگی به (مداحی) عادت 

کرده آن هم مداحی در کیفیتی بسیار زشت و 

ناپسند، به صورت مکانیکی عکس العملی که 

از خود بروز م یدهند، توقع مداحی است! 

ســـــــوگمندانه باید گفت که پدیده کریه و 

مبتذل مداحی، در مطبوعات، دانشــــگاه ها و 

محافل آکادمیک و حتی در میان اندیشمندان 

هم رســــــــوخ کرده یعنی وقتی که با نقدي 

جدي، دل سوزانه با کیفیت و از روي آگاهی 

و مســــــئولیت هم روبرو می شوند؛ برآشفته 

مـ یگـردند، روي تــرش مــ یکنند و قلم بــر 

م یدارند (انگار که در طویله اســـب و گاوان 

قرار گرفته باشــــــند، آهوان نقاط را لگد می 

زنند) که چرا با چشمان آهوانه نقد می کنی! و 

عطر و بوي نقاد داري و عرعر ما پســند خاطر 

آهوانه ات نیست؟! 

 گرفتاري کسـی که ذهنیت نقد دارد و مفهوم 

نقد را در جایگاه و مرتبه اي در ســــــــــطح 

گئورك لوکاچ در ك مـ یکند یا منتقدینــی 

که در حدود 100 ســال پیش در روســیه نقد 

علمی م یکرد هاند مثل لوناچارســـــــکی، یا 

بلینســـــکی در جامعه ایران، این است که در 

طول قـرن ها و هـزاره ها در جامعه فـرهنگــی 

ایران نقد جایگاهی نداشـــته اســــت. هرنوع 

نقدي، حتی نقد فرمالیســــتی البته در سطح و 

جایگاه بختین.

تاریخ ایران به روایت آثار و اشـــــیاي که در 

کرمانشـاه مناطق «گنج دره» هرسین, و منطقه 

«دینور» از 17 هزار سـال سـکونت پرده برمی 

دارد و کتیبه بیســـتون در دروازه کرمانشـــاه 

مربوط به فتوحات داریوش شاه که 19 جنگ 

را با دقت و شـــــــرح جزئیات براي جهانیان 

روایت می کند، از یک تاریخ 3000 ســــاله 

مکتوب گفتگو می کند.

 آثار تاریخی طاق بسـتان که گنجینه بسـیار با 

ارزشـی اسـت مربوط به دوران سـاســانیان از 

سطحی از پیکر سازي بر روي سنگ و صخره 

پرده برمی دارد که براي مردمان جهان امـروز 

حیرت برانگیز است.

با این وصـف «نقد» در تاریخ ســه هزار ســاله 

ایران, جایگاهی خاص دارد که روي آن کار 

نشده اما با نگاهی به آثاري چون ترجمه کلیله 

و دمنه ترجمه داســتان اســطوره هاي «زریر و 

بســتور» یا قصـــه «ویس و رامین» و اندرزنامه 

هاي دوران ســـــاســــــانیان و اندرزهایی از 

بزرگمهر، یا «جدال با مدعی» از سـعدي و نقد 

گســترده و تمثیلی و به زبان رمز و استعاره در 

اشــعار حافظ و نقد خودکامگی در داســـتان 

طوس زرینه کفش و فرود و دیگر روایات در 

داســــــتان هاي نیاکان ایرانیان با قلم توانمند 

فردوسی از جمله قصه ضحاك، داستان رستم 

و اسفندیار و دیگر روایات شاهنامه فردوسی . 

ما را با نوعی نقد آشنا می کند که من ندیده ام 

صــاحبنظري در ســطح اســـتاد آریان پور یا 

احسان طبري و یا گئورك لوکاچ� روي این 

نوع کار کرده باشند که یکی از خصـایص آن 

این است که نقد مستقیم نیست و با زبان رمز و 

تمثیل و استعاره و با کیفیتی بســــــیار پیچیده 

موضوعی را نقد م یکند.

نقد، در هر حالتی و به هر شــکل یا کیفیتی که 

ارائه شده باشد، مداحی نیســـــــت. موضوع 

«مدح» که امروزه در جایگاه چاپلوســــــی و 

کاسه لیســــی نمود پیدا کرده, مقول هاي است 

که باید جداگانه به آن پـــــرداخت چون نوع 

نگاه مداح سـرشـته شـده از بافت دروغ و غلو 

در خدمت ناراسـتی و دروغ که در تمام جهان 

پدید هاي زشــــــت و کریه و قابل کیفر� نقد 

ماهیتی شـــورشـــگرانه دارد که چرا در برابر 

کژي، خام کاري و خودشیفتگی می ایســتد. 

جوجه اي که تازه ســـر از تخم درآورده و بر 

مبناي تجربیات و مشــاهدات خود جیک می 

کند، دچار خیال خام شـــــده که او را عقاب 

بپندارند، عظمت و شــــــکوه بالهاي عقاب و 

چشـــمان ورزیده و درشت عقابان، را جوجه 

خروس ها قادر به درك کردن نیســـتند، نمی 

توانند درك کنند.

جهان پرداز از ابتداي تاریخ بشـــــریت، براي 

همه کســـانی که در دنیاي هنر قصــــد پرواز 

داشته اند و دارند، فراخ و گشــــوده است. هر 

کســی م یتواند در قلمرو هنر و ادبیات «شعر, 

داستان کوتاه, رمان, نقد ادبی» و سینما و تئاتر 

و موسـیقی و دیگر عرصـه ها اسـتعداد و توان 

خود را بیازماید. اما جوجه خروس هایی که به 

علت بی مادري یا آموزش بد، یا خصــــــلت 

خود،� هنوز قادر نیستند با قدرت و شکوه در 

برابر سـپیده دم آوا ســر دهند که: قو�قولی� 

قو�, خوب است صبر پیشه کنند، صداي رسا 

و خوب را تمرین کرده چـرا که به قول موالنا 

در مثنوي شریف:

هر کسی بر خصلت خود می تند:

مه فشاند نور و سگ عوعو کند

و علی اسفندیاري «نیما یوشـیج» همین مفهوم 

را طور دیگر بیان می نماید:

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب

مهتاب بر مبناي خصلت خود جهان تاریک را 

غرق در نور و رویا و زیبایی می کند و شبتاب 

هم، کرمک یا حشـره کوچکی به نام شبتاب، 

در قد و قواره خود پیرامونش را روشــــــــن 

م یکند. اما کرمک یا حشـــره شبتاب اگر در 

جهان آدمیان و حیوانات و حشــرات حرمت 

دارد و به عنوان سرچشــم هاي از نور، هر چند 

کوچک، وقار و زیبایـی خود را حفظ کـرده 

به این سبب است که به ماه حسادت نمی کند 

و حد و حدود خود را مــــ یداند و در جنگل 

بزرگ فریاد بـر نمـی دارد که: که اگـر نوري 

جنگل را روشــــن کرده از آن من اســــت و 

همگان باید من را مدح کند! و اگر پرند هاي از 

عمق تاریکـی ها خطاب به او بگوید که ماه را 

ببین و نور مهتاب را، به او بگوید که: اي پرنده 

تو «بد نقد می کنی» نقد این اســــت که من را 

مدح کنی فقط «من» را!

نقد مداحی نیست 
منصور یاقوتی

نقد در تاریخ سه هزار ساله ایران جایگاهی خاص دارد 

نقد ماهیتی شورشـگرانه دارد که چرا 

ـرابــــــــر کـــــــــژی، خام کاری و  در بـــــــ

خودشیفتگی می ایستد.

 ترمیم موثر تاندون با 

یک ماده زیستی چند منظوره

برگزاری دور تازه «جایزه بلوط» 
 معرفی استعدادهای جوان ادبیات کوردی

تنها اوست که می ماند

خانواده گرامی زنده یاد آزادي

 بدینوســیله درگذشــت شـــاعرگرانقدر و 

صاح بنام استاناستاد اسکندر آزادي 

را به شمایان، وابستگان و اقوام و جامعه ادبی 

استان کرماشان تسـلیت می گوییم. بی شک 

نام این عزیز سـفر کرده در دفتر فرهنگ این 

سـامان با عزت و اعتبار خواهد ماند. روحش 

شاد و یادش گرامی باد

مدیرمسؤول و 

کارکنان هفته نامه صداي آزادي 
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