
 

...  اما تیم مدیریت اســـتانی چکار کرد؟! تنها به 

آماري که بیش از دو ماه اســـــت از عمرش می 
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میلیارد تومان بـراي مبارزه با کـرونا از وزارتخانه 

گرفت. ایلام در همســــــــایگی یازده میلیارد و 

کرماشان ما شش میلیارد!. حدیث مفصـــــــــل 

بخوانید از این مجمل!. اینجاســــت که دولتیان، 

بازوند را باید دوست داشته باشند و برایش هورا! 

بکشند و قس علی هذا...

از البـالي متون تاریخی  بـه ویژه  خالصه التواریخ و تاریخ ایلچی ،چنین بــر می آید که رهبــري 

کُردهاي کلهر  قبل از  ابراهیم خان  و ذالفقار خان بدست  چوهه سلطان کلهر بوده اسـت. و اما این 

ذوالفقار خان کلهر ، نوه ي پسري  گالبی بیگ بوده که این  گالبی بیگ از بزرگان دربار یعقـوب 

پسر اوزن حسن آق قـویونلو بـوده اسـت و  فرزندانی بـه نامهاي امیرخان، قـایتمس و ابـراهیم خان 

داشته است. زمانی که ابـراهیم خان  والی شـهر بـغداد اسـت در فصل تابسـتان بـراي هوا خوري بـه 

ییالقـات ماهیدشـت می آید در همین زمان ذوالفقـار خان بـا گروهی از سـواران کلهر  بـر اردوي 

ابراهیم خان می تازد و���

سرمقاله

جلیل آهنگرنژاد

کرماشا نناامید
میراث امیداز 

گفتگو با دکتر علی سهامی

 ئهشکان میری و
 ھهگردانن چیروک
جین ئ هیر 

دکتر سهراب دل انگیزان

مهارتهاي 
فرامو ششده اقتصادي 
در خدمت فقرزدایی
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به بهانه انتشار «تاریخ به روایت مرزبانان کُرد»

بابک دولتی و چاپ
اولین مجموع هشعرکورد ي

بوي سوختگی 
م یآید!

یادداشتی از
فریبرز عباسیان
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مدرس هاي بدون کیف

دبستان هوشمند واقعی

همراه باآموز شهاي آنالین و تکمیلی در شرایط ضروري

کشف و هدایت استعدادهاي دان شآموزان

داراي باغچه مدرسه و محیطی جذاب و دلنشین با آموز شهاي نوین و بروز

تکلیف در مدرسه و استمرار یادگیري در خانه

کال سهاي فوق برنامه و جذاب،کاف هکتاب و پانسیون بعدازظهر

با معلمانی مجرب و حرف هايبا معلمانی مجرب و حرف هايبا معلمانی مجرب و حرف هاي

مجهز به 
پدیدهپدیدهپدیدهپروتک لهاي بهداشتی

مدرس هي متفاوت را تجربه کنیدمدرس هي متفاوت را تجربه کنیدمدرس هي متفاوت را تجربه کنید

 کرماشان یها 
زود به درد عادت م یکنند!
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به یاد بیارویم! اســفندماه رُع بآورترین و دشــوارترین 

ماهی بود که بر زندگی بســـــــــیاري از هموطنان، هم 

استان یها و همشـــهریا نمان گذشت. خوف از روزهاي 

مه آلود فردهاي پیش رو! رُعب از بیماري ناشـــناخته و 

آیند هاي که پیش بینی آن دشـوار بود! اما کرماشــان یها 

زود به درد عادت مـ یکنند. مثل هم هي دردهاي پیش و 

پس! آن روزها به سختی گذشـتند و چنین شـد که حتی 

مرگ آورترین ویروس این سالها نتوانســـــــت عادت 

همیشگی مردم را تغییر دهد. 

تیم پزشکی استان، جانانه کوشید و می کوشد؛ نامشــان 

در دفتر زندگی جاودانه باد. با تمام دلشـان به یاري مردم 

آمدند تا در آن شــــبها و این روزها و ماههاي بیماري و 

ابتلا، به داد مردم برسند. هر کســی از جایش بلند شد؛ تا 

کاري انجام دهد. بسـیاري با تمام توان تلاش کردند؛ اما 

در این میان، تیم مدیریت استانی چقدر توانســـــــت به 

جنگ کرونا برود!؟ 

 تنها به آماري که بیش از دو ماه اســـــت از عمرش می 

گذرد، توجه کنید: اســتان قم در آن روزها 270 میلیارد 

تومان براي مبارزه با کرونا از وزارتخانه گرفت. ایلام در 

همســــایگی یازده میلیارد و کرماشان ما شش میلیارد!. 

حدیث مفصـــــل بخوانید از این مجمل!. اینجاست که 

دولتیان، اسـتاندا رمان را باید دوســت داشــته باشــند و 

برایش هورا! بکشند و قس علی هذا

منکر زحمات هیچ کس نمی شـــــــوم. می دانم که هر 

کســی بر اساس وظیفه تلاش کرده است تا کاري انجام 

دهد. اما بنا به سابقه اي که از شخصـــیت مدیر ارشد در 

اذهان ناظران هســـت، باید این را هم گفت که از همان 

روزها بخشــــــی از ذهنیت مدیریت غیر بومی به دنبال 

همان تقدیرها و «صـــــــــــــدآفرین» هایی بود که در 

بحران یترین روزهاي استان به او تقدیم شـد. به گون هاي 

که زمان تقدیم «تقدیرها» نامناسـب انتخاب شـده بود و 

در روزهاي اوج گیري ابتلا و بیماري، نوعی ریشـخند به 

اوضاع استان و نگرانی هاي مردم به شـمار م یآمد و می 

آید تا بر زخ مهامان مســــــتمراً نمک پاشیده شود. این 

مدیریت، بیش از آن که کرماشـــــان را ببیند، به آن بالا 

بالاهاي دولتی فکر می کند و صــــــــداي مردم مظلوم 

کرماشان نبوده است.

ما همیشـه نگران «پا» و «گلیم» بود هایم تا نگران مطالبات 

کوچک و بزرگ!.  رنج هامان هم از اینجا شـروع شـده 

و ادامه خواهد یافت. اگـر در همان روزها مدیـریتــی از 

جنس همین مردم، دلسـوزانه با چانه زنی جدي، سلامتی 

مردم را در اولویت قرار می داد، و مردم نیز با تمام توان، 

از سیســـتم دولتی مطالب هگري می کردند، اکنون شاهد 

این همه درد سر کرونایی نبودیم و حتی می توانســــت 

آزمونی جدي براي پـرورش فـرهنگ مطالبه گـري در 

استان مان باشد.

کرماشـان یها زود به درد عادت می کنند. اینجاسـت که 

امروز تلاش براي نان خالی ســــــــفره را بر درد «کرونا 

ویروس» ترجیح می دهند و می دانند که اگر اولویتشان 

کرونا باشـــد، فقر-همان کروناي اصــــل یتر- کرامت 

خانواد ههاشان را خواهد کشــت و نانشــان آجر خواهد 

شد. بر همین اساس متأسفانه کمتر به هشدارها توجه می 

کنند.

دولت استانی باید تصـــــــــــــمیماتی جدي، فوري و 

قدرتمندانه م یگرفت. باید از بیست روز پیش که نشـانه 

هاي پیشـــــروند هاي از این ابتلا دیده می شد، قرنطین هي 

مدیریت شـده اي اجرا می کرد. اما از آنجا که ضـرورتاً 

اولویت دولت محترم چرخ هاي اداري، اقتصــادي و... 

بوده و هســت، بر این اساس، مردم ناخواسته بایســتی به 

سمت «خود ایمنی» می رفتند و به شکلی نامحســــوس، 

دولت شانه خود را از زیر بار پذیرش مســؤولیت، خالی 

می دید.

همچنان هم فرصـت براي برنام هریز يهاي مقبول وجود 

دارد. اما آیا این اتفاق خواهد افتاد!؟ آیا مـــــــــی توان 

امیدوار بود که مدیران ارشــد اســتان با عزمی جزم، در 

مقابل کرونا به یاري مردم بشـــــتابند و با اعلام وضعیت 

ویژه، قرنطینه هاي مدیریت شده را به اجرا بگذارند!؟

در این نوشـــته م یخواهم به یک نکته ســـاده اشـــاره کنم. 

نکت هاي که شــاید همه آنرا متوجه شـــده و درك نمود هاند، 

لیکن من فقط فهم خودم را ارائه م یده م. 

در روزهاي اول شیوع کرونا در استان کرماشان یعنی اواسط 

اسفند با وجود يکه کرونا فرسـن گها از ما دور بود و آمارها 

بســیار اندك، ولی همه ما ترسیده بودیم و به یک نوع فاصله 

گیري فیزیکی جدي تن دادیم.

به تدریج از میزان فاصل هگیري ما کاسته شـد اما کرونا گام به 

گام جلوتر آمد. تا سه هفته پیش اکثر ما اخبار شیوع کرونا را 

از رسانه ها م یشنیدیم و به راحتی از کنار مساله رد م یشدیم. 

تا آن زمان به ندرت از نزدیکان، آشنایان، اقوام، دوستان و... 

مبتال م یشـــدند و یا فوت می کردند، اما از ســــه هفته پیش 

خیابان ها شـــلوغ شـــدند، ادارات فعال شـــدند، مدارس و 

دانشگاه ها گشوده شدند، مراکز تجاري آغاز به کار کردند، 

مناسک و آئی نها اعم از عزا و شادي با اشتیاق برپا شدند و....

اما همین روزها م یشنویم و م یبینیم که همســـایه ما، همکار 

ما، دانش آموز ما، دانشــــــجوي ما، دوست ما، اقوام ما و.... 

گرفتار کرونا شده و برخی هم فوت کرد هاند.

این خبرها تا دوهفته پیش فقط در قالب رســـان هها و از طریق 

نهادهاي رسمی م یشنیدیم ولی امروز با چشـم و گوش خود 

م یبینیم و م یشنویم. من تصـــــــــــور م یکنم اگر حرکت 

کروناویروس را به حرکت یک مورچه تشــــبیه کنیم، تا سه 

هفته پیش این جانور بیســـت کیلومتر از ما دور بود اما امروز 

دقیقا به درب منازل، ادارات، مغاز هها و ....رســـــــــیده و از 

نزدیک ما را تحت نظر دارد و در حال گزینش است.

 گوش فرا دهید صـــداي نف سهاي کرونا را بدون واســـطه 

م یشنوید!

سرمقاله

خودکشـــــــی جانباز 

کرمانشــــــاهی بعد از 

مرگ دردناك آسیه ، 

بار دیگـر نگاه منتقدان 

مشــــفق را متوجه فقر 

گســـترده در جامعه و 

عواقب وخیم و غیــــر 

قابل مهار آن کـــــرده 

اس ت. هرچند خودکشـــــی امري مذموم است و 

ممکن اســت از عوامل مختلف فردي و اجتماعی 

سرچشـــمه بگیرد ، اما قطعا در برخی از آنها نقش 

حکومت ها و دولت ها پررنگ است و نشــانه اي 

خطــرناك از امکان طغیان و انفجارِ جامعه با خود 

به همراه دارد . 

در خصـوص خودکشــی هاي ناشی از فقر باید به 

چند نکته ي مهم توجه کـــرد:  اوالً : حکومت در 

مدیریت جامعه و ارائه ي خدماتی که فلســــفه ي 

وجودیش را تشـکیل می دهد ، توفیق نداشته و در 

حقیقت برنامه هایش منجر به شکســـت شده و به 

یک بازبینی اســاســی و بنیادین در اداره امور نیاز 

دارد. ثانیاً: مردم هیچ امیدي به بهبود اوضـاع خود 

نداشته و دولت را ناتوان در اداره کشور می بینند ، 

بنابراین چاره اي جز خالص کردن خویش از این 

زندگی طاقت فرسـا که در هر روزش یک بار می 

میرند ، پیدا نمی کنند.

ثالثاً: بسیاري از افراد جامعه در وضعیتی شبیه به آن 

جانباز قـرار دارند ، اما به دالئل مختلف  فــردي و 

خانوادگی و اجتماعی ،نتوانســـــــته اند دست به 

خودکشی بزنند و ممکن است خشـم ناشی از فقر 

را به شکلی غیر از خودکشــــی بروز دهند ، حتی 

اگر منجر به مرگ آنها شود.

حاصل و نتیجه ي این چند سطر مختصر این است 

که حکومت باید هر چه ســــریعتر چاره اي براي 

کم کردن فشار کشـنده ي فقر در جامعه بیندیشـد 

وگرنه با یک جرقه، آتش حاصـل از آن، همچون 

آتشی که به جان زاگرس افتاده است، همه چیز را 

خاکستر خواهد کرد.

ستاد ساماندهی اجاره مسکن در 

کرمانشاه تشکیل شد

 فرماندار شهرستان کرمانشـــــــــاه اعالم کرد: ستاد 

ساماندهی اجاره مسـکن به منظور نظارت بر این بازار 

به دستور استاندار کرمانشــــــاه و با حمایت دستگاه 

قضایی تشکیل شد.فضـل اهللا رنجبر اظهارداشت: این 

ستاد بر رهن و اجاره مســــکن در شهر کرمانشـــــاه 

نظارت ویژه خواهد داشـت تا از افزایش خودســرانه 

قیمت امالك جلوگیري شود.

به گفته وي، نمایندگان دستگاه قضـایی، فرمانداري، 

اداره بازرسـی، اتاق اصــناف و نماینده اتحادیه بنگاه 

داران معامالت ملکی در این ستاد عضــــــــــــــــو 

هســــتند.فرماندار کرمانشــــاه توضیح داد: براساس 

تصــــمیم گرفته شده در این ستاد قیمت اجاره بهاي 

مسـکن در شهر کرمانشــاه تنها می تواند تا سقف 20 

درصد نســــبت به سال گذشته افزایش داشته باشد و 

این افزایش قیمت براساس نظر کارشناسان در مناطق 

مختلف متفاوت است.

رنجبر ادامه داد: این ستاد از فردا بازرسی و نظارت بر 

دفاتر ثبت قرارداد بنگاه هاي معامالت ملکی را آغاز 

م یکند و در صــــــــورتی که امالك بیش از قیمت 

کارشناسـی اجاره داده شـده باشـند، بر اسـاس قانون 

متخلفان به دستگاه قضــــــایی و تعزیرات حکومتی 

معرفی خواهند شد. فرماندار کرمانشاه اظهار داشت: 

باتوجه به شیوع بیماري کرونا بسـیاري از افراد جامعه 

از نظر اقتصــادي با مشــکل روبرو شده اند از این رو 

نباید اجازه دهیم عده اي سودجو فشارهاي اقتصادي 

بر قشر ضعیف جامعه را افزایش دهند.(ایرنا)

صــــداي آزادي: مگر م یشـــــود یک مدیر 

کرماشـــــــــــــانی در رتب هبندي اداري جزو 

پایی نتری نها باشد!؟ مگر م یشود اسـتان گُل و 

بلبل کرماشــــان که در اید هآ لترین شــــکل 

مدیریتی، کاري، رفاهی، اقتصــادي، فرهنگی 

و... قرار دارد، در رتب هبندي اداري کشـــوري، 

نمر هي ضـــــعیفی بگیرد؟! اینها ســــــواالت 

تکا ندهند هاي هســتند که «فعل معکوس» آنها 

مشـــــــــــق شب خیل پیران دردمند، مادران 

آرزومند، جوانان ناامید و هم هي ســـــــاکنان 

استانی است که داشته هاي انســــانی، طبیعی، 

تاریخی، باســـــتانی و دهها آیتم دیگرش می 

ت وانســـتند براستی مای هي اعتباري بزرگ براي 

این ســرزمین تاریخی باشـــند اما به دالیل بی 

شــمار از جمله ســیاســ تهاي غلط مدیریتی 

نادیده گرفته شد هاند. 

اگر در کشــوري معمولی شنیده شود که یک 

پزشــــک مدیریت یک ادار هي فرهنگی را بر 

عهده گرفته است، واکن شها ب یشک طوفانی 

و متفاوت خواهد شــــــــــــــد. حال براي ما 

کرماشان یها این «یک امر عادت شـده» اسـت. 

آب از آب تکان نمـ یخورد! چون مالك ها و 

معیارهاي ما با جهان پیرامونی کامالً فـرق مـی 

کند. 

کم نیستند کسـانی که از حوادث پیرامون آثار 

تاریخی کرماشان با تمام دلشـان نگران نشــده 

باشند. تنها به یادشـان می آورم که چگونه نقش 

برجسـت هي بین سرپل و ثالث در سال گذشته از 

«کــــــــــیس»مان رفت و باز آب از آب تکان 

نخورد!. باقی ماجرا و ماجراهاي مشــــــــابه را 

عاقالن می خوانند...!

اما این روزها پرســ شهاي فراوانی از اداره کل 

میراث فرهنگی قابل طرح اسـت. پرســ شهایی 

که نیازمند پاسـخ هایی دقیق و شـفافند. در اینجا 

با توجه به تنوع ماموریت هاي میراث فرهنگی و 

گردشــــگري در حوز ههاي پنجگانه ماموریت 

براي هرکدام پرسـ شهایی مطرح می شــود که 

امیدواریم مدیـــریت محتــــرم آن اداره کل با 

پاسخگویی شـفاف به اقناي ناظران توجه جدي 

داشـته باشــد. ابتدا به حوزه توســعه مدیریت و 

منابع انســانی می پردازم: موضوع  ابالغ رسمی 

وزارتخانه میراث فرهنگی پیرامون نتایج نهایـی 

خود ارزیابی ادارات کل به سراسر کشـــور چه 

بوده و چگونه یکباره به قعر جدول ســـــــــالم 

گفتید!؟ 

دوم اینکه در بهم نماه 1397 اداره کل میراث را 

با چهار معاون و یک سرپرست تحویل گرفتید. 

اما اکـــنون و پس از این همه مدت، یک معاون 

دارید و چهار سرپرست!  آیا فکر می کنید یک 

اداره کل مثل میــراث فـــرهنگـــی با مجموعه 

ســــرپرســـــ تهایش انگیزه کافی براي انجام 

ماموریتهاي مهم دارد؟!

خبرهاي متعددي م یرسد که میراث فرهنگی به 

عنوان یک نهاد پژوهشــــی فرهنگی، اعتبارات 

پژوهشی خود را جذب نکرده وعودت داده ؟ و 

حتی براي این کار مورد ســـوال قرار گرفت هاید! 

چقدر این خبر را تایید م یکنید؟ مستندات الزم 

براي عدم تأیید خبر در اختیار شما هست؟!  

بســــــیار شفاف و روشن، نظر قطعی اداره کل 

میراث فرهنگـی را پیـرامون اجـراي «تله کابین» 

در پارك کوهســـتان و ادامه قطار شهري از پل 

والیت تا سه راه مســـــکن اعالم بفرمایید و نیز 

اینکه بافت تاریخی شهر کرمانشــاه حدود چند 

هکتار اســــــت؟ و چه مقدار از آن روي کاغذ 

است! و چقدر باقی مانده است؟  

از انتخاب مشاور و بحث طرح اصالح ضوابط و 

مقررات محدوده طرح که در سال 97 آغاز شد 

چه خبر تاز هاي به مخاطبان صـــــــداي آزادي 

خواهید داد؟ مشـــــــتاقم آخرین پرسش را در 

حوزه میراث فرهنگی درباره طرح اصــــــالح 

ضوابط و محدودیت هاي طاق بســــتان که در 

سال 97 ابالغ شـد و به موجب آن کاربري هاي 

خدماتی و گردشـگري پیش بینی شــده بود، را 

جویا شـوم. آیا اقدامی براي اجراي این دسـتور 

رئیس سازمان آن ایام صورت گرفت؟

چه خبر تاز هاي از مهمترین پروژه ســــــــرمایه 

گذاري یعنی کریدور «طاقبســــتان بیســــتون» 

دارید؟!  در زمان جنابعالی تا حاال چه اتفاقی در 

آن «مگاپروژه!» افتاده؟!  پرسش بعدي اینکه در 

مدتی که مدیرکل میراث شد هاید، 3 پروژه مهم 

در حوزه ســــــرمایه گذاري را نام ببرید که در 

زمان شـما اسـتارت خورده، در حال اجرا و یا به 

اتمام رسیده باشد!.  راستی از هتل طاق بســـتان 

معروف به «ناصري» و «هتل غار» چه خبر؟!

 چه رابطه مستقیمی بین تهیه و تدوین فیلم «نون، 

خ» با میراث فرهنگی وجود داشــــــت!؟  گفته 

م یشـــود دو و نیم میلیارد تومان براي دو هتل و  

یک شرکت حمل و نقل توسط میراث فرهنگی 

هزینه شــــده که قرار بر این بوده 50درصـــــد 

تخفیف بدهند و مابقــی از اعتبارات هــزینه اي 

پرداخت شود. آیا  این خبر را تایید م یکنید ؟

آقاي رییس! آخرین وضعیت «خان ههاي مسافر» 

به کجا انجامید؟ به هر حال اینها مجازند و یا غیر 

مجاز ؟ اساساً چند خانه مسـافر در استان داریم؟ 

چند مورد از آنها مجاز هســتند و چند مورد غیر 

مجازند؟ چه برنامه اي براي ســــــاماندهی آنها 

دارید؟!

 ســال قبل از شــما خبرهاي خیلی خوبی درباره 

ثبت ملی شــهر گیوه، شـــهر گلیم، روســـتاي 

سازهاي موسیقی، یعنی نودشـه، هرسـین و فش  

شنیدیم. طی مدتی که حضور داشتید آیا شهري 

ثبت ملی شــده اســت؟ براي ثبت جهان یشــان 

برنام هاي دارید؟

 قرار بود در ورودي شهرها، نمایشـــــــــگاه و 

بازارچه صـنایع دسـتی ایجاد شـود. بعد از ایجاد 

نمایشگاه صنایع دستی در کرمانشـاه و مجموعه 

دبیر اعظم آیا اتفاق دیگري در اســـتان افتاد؟ و 

این که از پیشرفت طرح «خانه خالقیت» که قرار 

بود با مشــارکت یونیدو اجرا شود، چه خبر تازه 

اي دارید؟! چـــرا اینقدر به تاخیــــر افتاد!؟ این 

برنامه چه  تاثیري م یتواند در حمایت از صـنایع 

دستی در استان داشته باشد؟

اینها بخشـی از پرس شهایی است که این روزها 

پیرامون میراث فرهنگی و گردشگري کرماشان 

قابل طرح و واکاوي است. بسـیارند مسـائلی که 

می توان از این پس به آنها پرداخت. مشـــــکل 

اینجاسـت که تنها یک اداره کل در این اسـتان، 

«مشکل» ندارد! ادارات فرهنگی دیگر از جمله: 

فرهنگ و ارشـــــــاد اســــــــالمی نیز درگیر 

روزمرگ یهاي عجیبی اســــــت که از این پس 

مجموعه صداي آزادي سـعی خواهد کرد همه 

این ادارات را مورد نقد و بررسی قرار دهد. 

آنچه می تواند اهالی رسانه را خوشـحال نماید، 

تالش و تکاپویی است که براي خدمت به مردم 

مظلوم کرماشـان قابل رصــد خواهد بود. بر این 

اساس هر مدیري که بتواند گوش هاي از آالم این 

استانِ رنجور را تســــکین دهد، بدون شک نزد 

اهالی رسانه و بویژه گردانندگان صداي آزادي 

قابل احترامی جدي خواهد بود. 

حــرف آخـــر اینکه «میـــراث امید»ها یا همان 

میــراث بنفش دولت محتــرم روحانــی بــراي 

کرماشان آش دهن سوزي نبود. بسـیاري دخیل 

بر نهال دولت تدبیر و امید بســـتند اما امروزه در 

این استان کمتر کســـــــــی است که از رأي به 

روحانی و دولت امیدش خوشـحال باشــد. این 

روزها که مدیر ارشد به جاي دغدغ ههاي جدي 

مــردم در مقابل کــرونا دلخوش به کارت هاي 

«صــــــدآفرین» از جانب فالن و بهمان وزیر و 

وکیل اسـت، طبیعی اسـت که «میراث فرهنگی 

امید قادري» هم کاس هاي از آش اسـتان و دولتی 

است که به پیمانش با مردم پایبند نبوده و نیست. 

فعالً همین و بس!

ویژ هھا

جلیل آهنگرنژاد
دکتر شهاب تجري

کرونا و «صد آفرین »هاي
 استاندار ما 

 صداي نف سهاي کرونا را می شنوید!

جالدي به نام فقر
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برادر گرامی جناب آقاي دکتر مجید یزدا نپناه 

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه

از طرف کامران آبی

کرماشا نناامید
میراث امیداز 

میراث فرهنگی استان به آخرین رتبه کشوري سقوط کرد:

در روزهای یکه استاندار مدام «صدآفرین» م یگیرد، ما همچنان در مسیر سقوطیم

امید قادري نتوانست از وزارت میراث فرهنگی نمره قبولی بگیرد
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 فرهنگی

 نگذاریم بمیرد جنگل
همه انســـــــــانهاي شرافتمند از سوختن جنگلهاي زاگرس 

ناراحت و دلسـوخته اند. اگر چه اداره منابع طبیعی متولی این 

حوزه است اما واقعیتها نشـان داده است که دست این اداره با 

حجم وسـیع آتش سـوزي ها، خالی اســت. امروز دیگر نمی 

توان با شــاخه ي درختان و گونی هاي خیس به جنگ حجم 

عظیم آتش سوزي رفت!

کارمندان منابع طبیعی هم در هر شهرستان یکی دونفر بیشـتر 

نیستند، و نمی شود انتظاري بیشتر از حد توان،از آنان داشت. 

اینجاسـت که گروههاي مردم نهاد، به کمک برخاسـته اند و 

حقا موثر هم بوده وهستند. این عاشقان گمنام محیط زیسـت 

وجنگل،در هر ســــاعت خود را به محل آتش ســـــوزي ها 

رسانده و جان را در این راه نهاده اند

اینجاســـت که بحث کمک خیرین جدي تر می شـــود. این 

روزها� دمنده �ها دستگاه هاي هســــــتند که می توانند در 

خاموش کردن آتش نقش موثر وکاربردي داشته باشند.ا

این دســتگاهها قابلیت حمل توســط فرد را دارند و در زمان 

کمی به نقطه آتش ســـــــــــوزي انتقال می یابند. تعداد این 

دستگاههاي دمنده هر چه بیشـــتر باشد، آتش سوزیها زودتر 

مهار می شـــوند. طبق گفتگ و با کارمندان منابع طبیعی قیمت 

هر دستگاه دمنده کمتر از  20 میلیون تومان است.

و اگر خیرین دلســــــوز در این حوزه ورود کنند  می توانند 

طبیعت مظلوم زاگرس را نجات دهند. شـــــــاید خرید یک 

دسـتگاه دمنده نتواند به اندازه سـاختن یک مدرســه نام یک 

خیر عزیز را ثبت وضبط کند،اما درختان جنگل گواه همیشه 

ي حرکت خیرخواهانه خیرین منابع طبیعی ومحیط زیســـت 

خواهند بود.

نجات جان یک درخت ، نجات جان یک روباه، یک کبک، 

یک الکپشــت که پاي گریز ندارد،کمتر از نجات جان یک 

انســـان نیســـت که این جمله معروف است : نگذارید بمیرد 

جنگل، که جهان خواهد مرد”

درخواست از خیرین طبیعت دوست

دکتر علی سهامیِ پژوهشگر از نقش کوردهاي کلهر در عهد صفویه می گوید:

این ادعا نیست! یک واقعیت تاریخی است

 دکتر رضا موزونی 

پارسا پاینده

انتخابات مجلس شوراي ملی در کرمانشاهان

 عصر پادشاهی رضاشاه (3)

دکتر شهرام اردشیریان
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 از فرهنگیان خوشنام و با اخالق گیالن غرب را به شما و خانواد ههاي گرامی وابسته تسلیت 

م یگوییم و براي آن عزیز سفر کرده غفران الهی و براي بازماندگان صبر جمیل مسئلت م ینمایم.

بدینوسیله درگذشت برادر ارجمندتان 

زند هیاد حمید یزدا نپناه

 از فرهنگیان خوشنام و با اخالق گیالن غرب را به شما و خانواد ههاي گرامی وابسته تسلیت 

م یگوییم و براي آن عزیز سفر کرده غفران الهی و براي بازماندگان صبر جمیل مسئلت م ینمایم.

از طرف حشمت پارسااز طرف 

برادر گرامی جناب آقاي دکتر مجید یزدا نپناه برادر گرامی جناب آقاي دکتر مجید یزدا نپناه 

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاهمدیر کل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه

اقتصاد خانواده و اقتصاد کسب 

و کارهاي کوچک، مهارتهاي 

فراموش شده ما اقتصـــاددانان 

هســتند. یعنی حداقل در ایران 

هیچ برنامه رسمی براي توسـعه 

این مهارتها و آمـــــوزش آنها 

وجود ندارد. اگر هم کسـی در 

این زمینه فعالیت اندکـی دارد، 

علاقه شخصـــــــی اوست و به 

صورت غیر رسمی در حال انجام است. دان شـگاهها هیچ 

سرفصل رسمی در این حوزه ها ندارند. 

بیاید توجه کرد که دانش و مهارتهاي اقتصـــاد خانواده و 

اقتصـاد فردي عاملی است که از فقیر شدن فرد جلوگیري 

خواهد کرد و دانش و مهارتهاي اقتصـــاد کســـب و کار 

دانشـــی است که عامل رونق گرفتن کســــب و کارهاي 

کوچک و موفق شدن آنها میشـــــود. این دو نوع مهارت 

کاربردي و اصیل متاسفانه از داخل متون آموزشی اقتصاد 

خارج شده و عملا ما اقتصــــــــاد دانان به ابزارهایی براي 

گروهاي ثروتمند و دولتها تبدیل شـــــــده ایم و توانایی 

ارتباط برقرار کردن با فقرزدایی واقعی و گـروههاي فقیـر 

را از دست داده ایم.

باید دانش و مهارتهاي اقتصــــاد خانواده را در اختیار فقر 

زدایی فردي و رفتار صحیح کاري، مصـرفی، پس اندازي 

و سرمایه گذاري فرد و خانواده قرار دهیم و مســــتقیما به 

فرد و خانواده ابزارهایی بدهیم تا بهتر اقتصــــاد را بفهمد، 

رفتار بهتري از خود بروز دهد و در راستاي مصــــــــرف 

کارآمد، پس انداز موثر و ســــرمایه گذاري نتیجه بخش 

اقدام کند و از دامنه و دایره فقر فاصله بگیرد.

در بخش کســـــب و کارهاي کوچک و خرد هم باید ما 

اقتصــاددانان اقدامات موثري انجام دهیم. وظیفه داریم تا 

براي اداره درست و اقتصادي یک کسب و کار کوچک، 

مدل بســــــــازیم، تکنیک تولید کنیم و با تطبیق مدلها و 

تکنیکهاي اقتصـــاد کســــب و کار با تجارب موجود در 

حوزه هاي کســـــــب و کارهاي کوچک، دامنه و عمق 

مهارتهاي اداره اقتصـادي و تخصــیص بهینه منابع را براي 

این کسب و کارها بهبود معنی دار بدهیم.

در کشـور ما ایران، هم مهارتهاي اقتصــادي خانواده ها و 

افراد گروههاي کم درآمد بسیار اندك است و هم کسب 

و کارهاي خـــرد این گــــروههاي درآمدي با مهارتهاي 

اندکی اداره میشوند. 

به نظــر من کمیابتـــرین عامل تولید این بخش، مهارتهاي 

اقتصـادي کاربردي در سطح خانوار و کسـب و کار است 

که کوچکترین نهادهاي تخصــیص منابع و البته مهمترین 

آنها هستند.

بچه هاي این خانواده ها هم چون خانواده مهارت مناسـب 

ندارد، مهارتهاي اقتصــــــــادي کافی و مناسب نخواهند 

داشت و این چرخه همچنان تکرار میشود.

براي حضور موثرتر اقتصاددانان در مسـیر فقر زدایی، لازم 

است تا هم این نوع مهارتها و تکنیکهاي کاربردي و موثر، 

چه از طریق مستند سازي تجارب افراد و کسب و کارهاي 

موفق و چه از طریق خلق مهارتها و تکنیکهاي مناســـب و 

موثر، ایجاد و آموزش داده شوند. این وظیفه اقتصـاددانان 

اســـــــت و از نگاه من نمیتوان به هیچ وجه از زیر بار این 

مسئولیت شانه خالی کرد.

سرمقاله

معاون استاندار کرمانشاه:

آیی نهاي عزاداري تهدیدي جدي 

براي سالمت شرک تکنندگان است

 ..به نظر می رســــــد با 

توجه به حضور و رقابت 

هاي روس و انگلیس در 

ـــــــران، حفظ منافع   اـی

ـتان در هندوستان،  انگلسـ

ـیه و  انقالب اکتبر روســ

پیامدهاي آن باعث شــد 

که انگلیس در پی تحت 

ـلطه درآوردن ایران  ســـ

باشد.

ـیاســـت قرارداد 1919م اســـت و از وجهی دیگر  نمود این سـ

ـتگی سیدضیا به آن کشــور مبرهن و غیر قابل تشــکیک  وابسـ

ـتان قرار شد که نصــرت الدوله  است. از سویی با حمایت انگلس

ـیر اتفاقاتی که  ـاهزادة قاجار دســت به کودتا بزند و سـ فیروز شـ

ـاخان  شـکل گرفت باعث گردید که قرعه ي کودتا به نام رضـ

ـان از مداخله ي  پهلوي بیفتد. این موارد مستند و بدون کتمان نش

بی حد و حصر آن کشـور در ایران بود و این مداخالت به دلیل 

ضــعف و ناتوانی حاکمان، ضـــعف فرهنگی و ناآگاهی مردم 

صورت گرفت.

ـتان در کودتا متقن و غیر قابل تشــکیک  بنابراین دخالت انگلسـ

اسـت و در این چارچوب بریتانیا درصــدد برآمد که با کودتا و 

تغییر حکومت قاجارها منافع خود را در ایران تضـــــمین نماید. 

رضاخان پس از کودتا با لقب سردارسپه فرمانده نیروهاي نظامی 

شد و پس از مدتی وزارت جنگ را به دست آورد.

در 3 آبان 1302 نخست وزیر شد و در 26 بهمن 1303 به عنوان 

ــرمانده کل قوا انتخاب گـــردید و پس از آن، مجلس پنجم  ـف

شوراي ملی در 9 آبان 1304 اداره ي موقت کشـــــــــور را به 

ـان در روز 22 آذر 1304 سردار  رضاخان سپرد و مجلس مؤسس

سپه رضاخان را به عنوان پادشاه ایران انتخاب کرد. 

رضاخان از عهدکودکی زندگی پرمشـقتی داشت و در سن 15 

سالگی وارد ارتش قزاق شد و از همان عنفوان جوانی در محیط 

ـته و غیر قابل انعطاف نظامی رشد نمود و درجات متعدد  بســـــ

ـپري کرد. وي در عملیات هاي  نظامی را تا ســـــرهنگی ســــ

ـتمري  گوناگون براي سرکوبی شورش هاي داخلی شرکت مس

داشت و یکی از عوامل شکسـت شورش ساالرالدوله در غرب 

کشور [کرمانشاهان] حضور رضاخان و نیروهاي تحت امرش با 

سالح مدرن مسلسل (ماکسیم) بود.

ـتکار به فرماندهی فوج قزاق منصــوب شد و از  وي با اراده و پش

ـلی کودتاي ســوم اســفند 1299 بود که بعد به لقب  عوامل اص

ـپه مفتخر گردید.  زندگی در محیط اجتماعی پر از  ســـردارســ

خشـــــــونت و زمختِ نظامی بدون تردید از نظر روان شناسی 

ـیت، روح و روان رضاخان تأثیر فراوانی  اجتماعی بر شخصـــــ

ـته بود، به صـــورتی که بازخورد آن در تعامالت وي با  گذاشـ

دیگران ملموس بوده است.

او پس از سردارسپهی و کســــب مقام وزارت جنگ، شورش 

هاي تبریز، مشـــهد، گیالن و آذربایجان را سرکوب و آن ها را 

ی را  ی، ارتش مدرـن روهاي متعدد نظاـم خاموش کرد. با ادغام نـی

پایه گذاري نمود و براي تأمین بودجۀ ارتش، درآمدِ اراضــــی 

ـتقیم را به دست آورد. با همان ارتش،  دولتی و مالیات غیر مســـ

شورش هاي زیادي را در سراسر ایران سرکوب و منکوب کرد 

و با خشونت نظامی نظم و امنیت را به وجود آورد.

رشد و پرورش در زندگی پر مشــــــــقت و پرتالطم خانواده، 

خدمت در محیط نظامی و شـرکت در سـرکوب شـورشــهاي 

داخلی وي را با تجـربه و پخته بار آورده بود. تجارب، زمینه ها و 

ـاهی به فردي  ـته باعث شــد که بعد از پادشـ ذهنیت منفی گذش

دیکتاتور تبدیل شود. کاتوزیان در مورد وي می نویســـــــــد: 

ـپه بعدي، باهوش، ســخت کوش،  ـاخان میرپنج، سـردارس «رض

صریح و بیرحم بود و حافظه اي قوي و اعتماد به نفس سرشاري 

داشت که در نتیجۀ موفقیت به تکبر تبدیل شد. آموزش رسـمی 

ـازماندهی و رهبري نظامی با  ناچیزي دیده بود، اما در امور ســــ

تجربه بود. از لحاظ عاطفی، ناسیونالیست بود، در انتخاب وسایل 

به هدف پراگماتیک و در کاربرد شیوه هایی که به نظرش براي 

تحقق اهداف شخصـی و ملی ضرورت داشت بیرحم بود. اراده 

اي آهنین داشت ... از یک سو تندخویی و صراحت لهجه اي تا 

سرحد بی نزاکتیـ  و حتی گاه دریدگیـ  و از دیگر سو قدرت 

پنهان کردن نظرها، نقشه ها و حتی کینه هاي شخصی؛ به طوري 

که وقتی نیاتش را آشـکار می کرد تقریباً همگان شــگفت زده 

ـتگی به آزادي نداشت، ولی در ابتداي  می شدند. او هیچ دلبســ

امر وانمود می کرد که در چارچوب نظم و قانون عمل می کند. 

نگرشـــی دموکراتیک نداشـــت، اما گرایش به مردم داري در 

 ادامه دارد...رفتارش دیده می شد.»

دکتر علی سهامیِ پژوهشــــــگر از نقش 

کوردهاي کلهر در عهد صـــــــفویه می 

گوید:این ادعا نیســـــــت! یک واقعیت 

تاریخی استصــداي آزادي: در کرماشان 

کم نیستند کسـانی که مایل به پژوهش در 

آثار تاریخــــــــی دارند و در این حوزه 

پژوهش هایی را منتشــــر کرده اند. دکتر 

علی سهامی شـاعر و ادیب نا مآشـناي این 

دیار تاریخـــی نیـــز با توجه به پیوندهاي 

عمیقـــــی که بین ادبیات و تاریخ وجود 

دارد، دست به کاري تحقیقی زده و اثري 

قابل توجه را به نام: « تاریخ به افق مرزبانان 

کُرد» منتشـــــــــر نموده است. این اثر از 

ویژگ یهایی همچون: شــــــــیوایی متن 

نوشتاري، توان قلمی نویســـــند ه، منابع و 

مآخذ مســـــتند و... برخوردار است و به 

نوعی برگی معتبر از  شـــــناســـــنام هي 

جغرافیاي تاریخی کرماشــــــان در عهد 

صفویه به شـمار م یآید. به خاطر آشـنایی 

بیشـــــتر با کتاب مذکور، با دکتر سهامی گفتگویی 

کوتاه داشته ایم که تقدیم شـما مخاطبان گرامی هفته 

نامه صداي آزادي می شود: 

سا لهاست جامعه فرهنگی کرماشان شـما را 

با آثاري ادبی می شناسند. علت ورودتان به 

دنیاي تاریخ آن هم تاریخِ جغــــــرافیاي 

زندگی تان چه بود؟

خوشحالم که با پرسـش خوبی آغاز کردید. واقعیت 

را بخواهید، ماهیت ادبیات گسترده تر از آن است که 

به عنوان یک رشته دانشــــــگاهی  به آن نگاه کنیم. 

بنابراین براي یک شـاعر یا هر اهل قلمی،  شــناخت 

اجمالی بر متون و میراث ِ مکتوب ســـــرزمینش که 

جزئی از هویت و پیشــینه فرهنگی اوست، بایســته و 

ضروري به نظر می رسد. به همین خاطر بخت و اقبال 

با من یار بوده که دوران تحصــــــــــیلی متوسطه و 

دانشـگاه یام  بازخوانی متونِ گردنکشــانِ نظم و نثر 

تاریخ ادبیات ایران باشــــد؛ یعنی در کنار واحدهاي 

درسی سعدي، موالنا، حافظ و صـائب و... با کتب و 

منابع دســــته اول تاریخی مثل: تاریخ طبري، بلعمی، 

تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشـــــــاي جوینی، تاریخ 

وصـاف و دره نادري و همچنین سـیاســت نامه ها از 

جمله: کلیله و دمنه، سیاست نامه خواجه نظام الملک 

و شاهنامه فردوسی و ... در طول دوره هاي تحصـیلی  

از کارشناسی تا دکتري دمســـــاز بوده و با این گونه 

متون در آزمونهاي پایانی هر نیمســـال دست و پنجه 

نرم کرده ام.

گویا تحصــــــــیالتی هم در این عرصه 

(شناخ توار ههاي تاریخی) داشت هاید!؟

کامالً درست است. عالوه بر تحصـــــــیل در دوره 

دکتراي ادبیات فارســــــی واحدهاي دوره دکتري 

ایرانشـــناسی را نیز گذرانده ام و شاید یکی از دالیل 

چرایی ورود به حوزه  پژوه شهاي تاریخی به ویـژه 

در کتاب «تاریخ به افق مرزبانان کُـرد»- که در آن به  

بررسی وضـعیت کُردهاي کلهر و زنگنه در شـطرنج 

سیاسی صفویه  وعثمانی می پردازم - ناشی از  همین 

آبشخور مطالعات ایرانشناسی  و کنکاش براي هویدا 

کردن گوشـــــه اي از فرهنگ و هویت فرهنگی  و 

ایرانی کُردان سرزمین صخره و بلوط در مناطق غربی 

ایران باشد.

امروزه بســــیارند کســــانی که به دالیل 

گوناگون فرصت مطالعه در تاریخ جغرافیاي 

زاگرس نداشته اند. کتاب شما ، به بخشـــی 

مغفول از تاریخ این خاك در عصـر صفویه 

پرداخته است. از رسیدن به نگا ههاي تازه و 

حاصل جمع نگاهتان در این کتاب بگویید!

همانطور که مـــــــــی دانید در درازناي تاریخ اقوام 

مختلفی از قبیل: کُرد و لُر و فارس و بلوچ و طبـري و 

آذري و ... در  این زیســــــت بوم ایرانی روزگار را 

سپري کرده اند و همچنان «تا شقایق هسـت،» جریانِ 

زندگی هم ادامه دارد. در نخســتین نگاه و از چشــم 

اندازِ  من، این اقوام با تمام تفاوت ها در فـــرهنگ و 

آداب رسوم  و فولکلور و اعتقادات و افســــانه ها و 

تنوع در پوشــــاك و خوارك و تنوع در لهجه ها و 

گویشــــــهاي ایرانی و دیگر عناصر هویتی و متمایز 

کننده، مثل دانه هاي تسـبیح هسـتند که  با یک نخ به 

همدیگر متصــلند و آن نخ، نقشــی به مثابه  فرهنگ 

ملی و ایرانی ایفا می کند.

 هر چقدر  پژوهشـگران در مورد زوایا و خبایاي این 

ژوهش انجام  مهره ها  یا همان اقوام ایرانی تحقیق و ـپ

دهند در نهایت به ســــود همگرایی فرهنگ ملی  و 

انسـجام و وحدت اقوام ایرانی به پیش می رود. یکی 

از عناصر هویتی  هر قومی، گذشته تاریخی و پیشـینه 

ي  فرهنگی اش اســت که مردمان با  شــناخت و به 

مدد آن، می تواند از اشــــتباهات و رخدادها عبرت 

بگیرند و  گذشـته را چونان چراغی فرا راه آینده قرار 

دهند.

اجازه بدهید علل و انگیز ههاي تالیف کتاب 

«تاریخ به افق مرزبانان کُرد» را از شـــــما 

بپرسم!

ببینید! کار این کتاب در حقیقت روشن کردن گوشه 

اي از پیشینه  مردمان دیار زاگرس در عصر صفویه و 

تقابل آنها با عثمانی بوده است. در واقع در این کتاب 

ـی  مـی خواهم بگویم هـر چند  در دوران حکمــراـن

صفویان بر ایران - که بیش از دویسـت سال بوده- و 

باعث شده ایرانیان هویت تاز هاي پیدا کنند و کشــور 

مسـتقلی با مرزهاي جغرافیاي سیاسی به وجود آورند 

ی همان  که تا امروز کم وبیش، به ویژه در مناطق غرـب

مرزها باقی مانده اسـت؛ اما در شــکل گیري ایران با 

مرزهاي مسـتقل، کُردهاي نواحی غربی ایران به ویژه 

ایالت کلهُر و زنگنه در کنار  قزلباشان صـفویه نقش 

بسزایی داشته اند.

 عالوه بر حفظ مرزهاي غربی و فرمانروایی کُردهاي 

کلهر بر شهر بغداد به عنوان یک شـهر ایرانی توسـط 

ذالفقارخان کلهر در دوره شـاه طهماسـب صــفوي، 

مرزهاي شمال شرقی ایران نیز از جمله بازپس گیري 

شهرهاي خراسان و هرات از تصــــــرف ازبکها، به 

عهد هي کُردهاي کلهر و زنگنه به فرماندهی شــــیخ 

علیخان زنگنه بوده است.

راي این ادعا  چه جالب! منابع معتبري هم ـب

دارید!؟

این ادعا نیســـــت! یک واقعیت تاریخی است.  این 

موضوع  در کتابها و منابع دسته اول، از جمله: روضـه 

الصــفویه، تاریخ عالم آراي عباسی، تذکره الملوك 

میرزا سـمیعا، خالصــه التواریخ قاضــی احمد قمی، 

تاریخ عباسی، شرف نامه امیرشرف خان بدلیســــی، 

تاریخ جهان آراي عباســـی وحید قزوینی و... که در 

دوران صفویه نوشته شده اند، به طور مفصل  آمده و  

به نوعی گواه بر این امر است.

به تقابل کُردهاي کلهر و عثمانی اشـــــاره 

داشتید. مشـتاقم کمی بیشـتر به این موضوع 

پرداخته شود!

 بله ســوژه ي خوبی براي براي بحث اســـت. ببینید! 

همانطور که گفته شد، در این پژوهش نخسـتین بارقه 

حضـور سیاسی کُردان کلهر دیار کرماشان براي مرز 

داري و حفظ  استقالل ارضی ایران در مقابل عثمانی 

نشـــــــان داده شده  که مربوط به فرمانروایی آنها از 

جمله: ذالفقارخان کلهُر بر شــهر بغداد تا ســـال 935 

بوده اســت. باز هم می توان اضــافه کرد: به اســتناد 

کتاب شرف نامه بدلیســــی که در سال 1005 نوشته 

شــده، حاکمیت ســیاســـی کلهرها در دوره شـــاه 

اسماعیل یکم با غیب اهللا بیگ کلهر در منطقه پلنگان 

نزدیک شهر کامیاران بوده است.

 مولف شــرفنامه به ازدواج شــاه طهماســب با دختر 

محمد بن غیب اهللا بیگ کلهُر نیز اشــاره دارد.آیا بین 

حاکمان کلهر و شاهان صفویه اتفاقات خاصی افتاده 

اســـت؟اتفاقات آن دوران و حتی پیش و پس از آن 

بین شاهان و والیان محلی از امور طبیعی بوده است. از 

جمله این اتفاقات می توان در دوره دومین پادشــــاه 

صـفوي یعنی شـاه طهماســب به ماجراي  خلع ید و 

کشـتن ذوالفقارخان کلهر در بغداد اشاره کرد که در 

کتا بهاي زبده التواریخ اســــترآبادي و خالصــــه 

التواریخ قمی و... آمده است. 

در زمان شـاه اسـماعیل دوم هم امیر اســکندر فرزند 

غیب اهللا بیگ حاکم کـردان کلهـر در منطقه پلنگان 

بوده و در زمان ســـلطان محمد خدابنده یا چهارمین 

پادشـاه صـفوي، جنگی بین تیمور خان اردالن و قباد 

بیگ کلهر پسرعمربیگ بن سهراب بیگ از حاکمان 

درتنگ حُلوان یا سرپل ذهاب امروزي اتفاق می افتد 

و مولف شـرفنامه قلمرو قباد بیگ کلهُر را از دینور تا 

بغداد مــــی داند و همین مولف  به ائتالف قباد بیگ 

کلهر با شاهوردي خان والی لرسـتان علیه تیمور خان 

اردالن در زمان ســلطان محمد خدا بنده اشـــاره می 

کند. بدلیســــــــــی می گوید: در  این جنگ اکثر 

فرماندهان و سربازان حاکم اردالن کشته می شوند و 

تیمور خان اســـــــیر و گرفتار ائتالف کلهر- لُر می 

گردد.

مشتاقم نمون ههاي دیگري را هم از این دست بشنوم!

حتماً ! و با شــــــوق خواهم گفت. در زمان پنجمین 

پادشـاه صـفوي یا همان شــاه عباس اول که ایران در 

میان  دو دشـمن عثمانی و ازبک گرفتار شـده بود، به 

ناگزیر طبق قرارداد 999 مناطق غرب ایران  از جمله: 

کرماشان و مابقی سـرزمین کلهرها به عثمانی واگذار 

می گردد که پس از موفقیت این پادشاه در سرکوبی 

ازبکها، طی اقدامات و جنگهایی در دشـــــــــتهاي 

ماددشــت و ذهاب  مناطق غربی را دوباره از عثمانی 

پس گرفته می شـــــود. ناگفته نماند امراي کلهر در 

اوضــاع و احوال جنگ میان صـــفوي و عثمانی در 

زمان  شــــــــاه عباس اول ، نظر واگرایانه و تمایل و 

همدلی با عثمانی نداشـته، ولی اندکی درد ســر براي 

شاه صفوي داشته اند. 

نافرمانی و ســر پیچی «میر عمر کلهُر» از جمله ي این 

درد ســرها بوده که مال جالل الدین منجم در کتاب 

تاریخ عباســی یا روزنامه مال جالل  به این موضــوع 

اشاره کرده  و شاه عباس اول با فرستادن سـپاهیانی به 

فرماندهی اهللا وردیخان موفق به ســــرکوبی میرعمر 

کلهرشده است.

کمی هم از نقش «زنگنه» در عصــر صفوي 

بگویید. گویا شــــیخ علیخان کُرد زنگنه و 

برخی از اقوام وي در سا لهایی از عصـــر 

حکومت صفویه نقش پر رنگی داشته اند.

بله همین طور است. در دوره  ششمین پادشاه صفوي 

یا شـاه صـفی به ماجراي شـورش خان احمد خان از 

امراي کُرد اردالن و ســــرکوب خانزاده خانم کلهر 

توسـط احمد خان اشــاره شــده اســت. امّا در زمان 

هفتمین فرمانرواي صـفوي، شــاه عباس دوم، شــیخ 

علیخان زنگنه به رتق و فتق کُـــردان 

ایل کلهر و زنگنه می پردازد. شـــیخ 

علیخان در زمان شــــــاه عباس دوم 

حاکم کرماشـــــــان بوده و در مقام  

فرمانده و جنگساالر صفوي به همراه 

راي جنگ با  کُردان کلهـر و زنگنه ـب

ازبکان روانه خراسان می شود.

 یکی دیگر از اقدامات شـیخ علیخان  

این بوده که با کمک  کــــــردهاي 

کلهر و زنگنه  مانع رفتن سلیمان خان 

اردالن به خاك عثمانی شـــــــــده 

است.در زمان هشــــــــتمین پادشاه 

صفوي ، یعنی شاه سلیمان، با حضور 

ی  پر رنگ  کُـردهاي زنگنه و افـزوـن

نفوذ  آنها در نزد شـــاهان ِصـــفوي 

روبرو هســـتیم که با صدر اعظمی و 

نخســت وزیري شیخ علیخان زنگنه 

در عصر شاه سلیمان به اوج خود می 

رسـد. در همین زمان نقش کُردهاي  

زاگرس نشــین کرماشان در شطرنج سیاسی صفویان 

بیشــتر می شود و شیخ علیخان  در واقع پاداش هزینه 

کـرد و  ریختن ِ خون ِکُـردهاي کلهُـر و زنگنه را در 

ســــراســـــر مرزهاي ایران، آن هم در میان آن هم 

جنگســـــــاالر قزلباش و طوایف ترکمان، به همراه 

کیاست و سـیاسـت با رسـیدن به مقام صـدر اعظمی 

صفویان دریافت می کند.کمپفر آلمانی، سانســون و 

شاردن فرانســــــوي در سفرنامه هاي خود در مورد 

توانمندي شیخ علیخان زنگنه مطالبی نوشته اند.

می گویند شــیخ علیخان زنگنه همچنین به 

شــعر و ادبیات عالقمند بوده. به نکته اي در 

این باره رسیده اید؟!  

 دقیقاً ! بنا به گفته  میرزا محمد طاهر نصــــــر آبادي 

صاحب تذکره نصــر آبادي که در دوره شاه سلیمان 

نوشــته شــده، شـــرح حال  شـــیخ علیخان و برادر 

بزرگترش نجف قلی خان را در فصل اشعار پادشاه و 

پادشــاه زادگان و امرا و خوانین آورده اســت، میرزا 

نورا، نادرا، میرم بیگ از شاعران سبک هندي سـراي 

دربار شـــــــیخ علیخان  بوده اند و در زمان نهمین یا 

آخرین پادشاه صفویه یعنی شاه سلطان حســـــــین، 

شــــاهقلی خان زنگنه فرزند شــــیخ علیخان به مقام 

وزیري صـفویان می رسـد و پس از شـاهقلی ، داماد 

وي ، فتحعلیخان، جانشــــــین وزارت پدر زنش می 

گردد.

به عنوان آخرین ســـــوال می خواهم از 

شخصــیتی بپرسم که در ابتداي این گفتگو 

نامش برده شــــد: ذوالفقار خان کلهر! این 

شخصیت را بیشتر معرفی کنید!

خب! اشـــاره شــــد به اینکه ذوالفقار خان کلهر در 

ســــــــال935 بر بغداد حکمرانی می کند و پس از 

پیروزي  و برگشت شاه طهماسب  از جنگ با ازبکها 

سرکوب می شود. این شخصیت کیست و چگونه به 

پشـتیبانی کُردان کلهر  بر  شهر بغداد تسـلط می یابد، 

از البالي متون تاریخی  به ویژه  خالصــه التواریخ و 

تاریخ ایلچی،چنین بر مـی آید که رهبـري کُـردهاي 

کلهر  قبل از ابراهیم خان و ذالفقارخان بدســـــــت 

«چوهه سلطان کلهر» بوده است.

 اما این ذوالفقار خان کلهر،پسر نخودالسلطان و نو هي 

پســــري «گالبی بیگ» بوده که این  گالبی بیگ از 

بزرگان دربار یعقوب پسر اوزن حسن آق قویونلو در 

ی به نا مهاي امیـرخان،  منطقه دیار بکر بوده و فرزنداـن

قایتمس و ابراهیم خان و نخود الســلطان داشته است. 

زمانی که ابراهیم خان والی شـــهر بغداد اســـت، در 

فصـل تابســتان براي هواخوري به ییالقات ماددشت 

مـی آید، در همین زمان ذوالفقار خان با گـروهـی از 

سـواران کلهر  بر اردوي ابراهیم خان می تازد و پس 

از کشــتن عموي خویش، شهر بغداد را به تصــرف 

خود در م یآورد و سپس شاه طهماسـب چون مدتی  

با  محاصره بغداد نمی تواند در این شـهر رخنه کند با 

تطمیع  و وعد هي حکومت محلـــــی به یکـــــی از 

عموزادگان ذوالفقارخان به نام علـــی بیگ ذوالفقار 

کش، شـــــــــعله ي حیات این حاکم کلهر نژاد را 

خاموش می کند و پس کشــــته شدن ذوالفقارخان، 

شـاه طهماسـب اختیار حاکمیتی و اداره کلهر ها را به 

شرف الدین اوغلی واگذار می کند.

قطعاً این قصــه سر دراز دارد اما ممنونم که 

در این گفتگو شــــرکت کردید و دریچه 

هایی بر تاریخ کرماشان گشـــودید. بدون 

شک کتا بتان خواندنی خواهد بود.

تاریخنام ه

دکتر سهراب دل انگیزان

مهارتهاي فراموش شده اقتصادي

در خدمت فقرزدایی

بدینوسیله درگذشت برادر ارجمندتان 

زند هیاد حمید یزدا نپناه

 از فرهنگیان خوشنام و با اخالق گیالن غرب را به شما و خانواد ههاي گرامی وابسته تسلیت م یگوییم و براي آن 

عزیز سفر کرده غفران الهی و براي بازماندگان صبر جمیل مسئلت م ینمایم.

برادر گرامی جناب آقاي دکتر مجید یزدا نپناه 

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه

سجاد سلیمانی مدیرعامل تاکس یرانی و اتوبو سرانی کرمانشاه

دکتر علی سهامیِ پژوهشگر از نقش کلهر در عهد صفویه می گوید:

فرمانروایی کوردهاي کلهر بر بغداد
پارسا پاینده

 شاید یکی از دالیل چرایی ورود به حوزه  پژوهشـهاي تاریخی به ویژه در 

کتاب «تاریخ به افق مرزبانان کُرد»- که در آن به  بررســی وضـــعیت 

ـفویه  وعثمانی می پردازم -  کُردهاي کلهر و زنگنه در شطرنج سیاسـی ص

ناشی از  همین آبشخور مطالعات ایرانشناسی  و کنکاش براي هویدا کردن 

گوشه اي از فرهنگ و هویت فرهنگی  و ایرانی کُردان سرزمین صـخره و 

بلوط در مناطق غربی ایران باشد.

ھاووتی نازار
د همام ه(ماسک)بو هسیم
تا حال نیشتما نمان 

خاس هو بوو



یــاران ، ڕەفـیـقان دی پـا بـڕانـە
یـە سـاڵ سـیـەس یـا گـەر قــڕانە؟

نـە بـوو نـانـێ هـەس نـە دەنـگ بـنـیـاێـەم 
کـیوچـەیـل چـک چـووڵ شـارەیـل پـڕ لـە خـەم

 کـەڵـێـن و بـیوچــگ دەم ئـەڵ پـێـچـانـە
درانـەیـل وە ڕیو مـیـەوان بـەسـانــە

نـە فــچ گـووڕ هــەس نـە دەنـگ قـەپ و قـال
نـە بـوو عــەتـرێ تـیـەێ لـە کـیوچـەو لـە مـاڵ

نە دەنــگ سـازێ تـیـەێ نـە بـەزم ســیورێ
نـە ڕێــوارێ تـیـەێ لـە ێـەێ ڕێ دیورێ

نە دڵ خـوەشـێ هــەس نـە بـوو عـەێـد نـوو
کـەســێ نـێـەزانـێ زنەێ ڕاێ کـوورە چــوو؟

بـیـمـار پـەڵ کــووتێ لــە خـێـاوانـێ
یــە چ دەردێــگــە کـەســێ نـیـەزانــێ

سـزیـەێ تــا وە سـوو وە دەم ژانــەو
وێــنـەێ مـشـکـیوەێ ئـاســن گــەرانــەو

لـە دەنـگ هــاوارێ کـەسـێ نـێـەڕەســێ
کـەسـێ دڕ نـێـەکــەێ دەس وەرەو دەسـێ

گـیـان کـەنـێ هـەر شـەو تـا سـفـیـدی سـوو
کـەسـێ نـیـەوێــرێ تــا وە الێ بـچــوو

چــارەێ نـەمـەنـیـە لــەێ سـاڵ سـیـە
کـەسـێ نـێـەزانــێ سـوو نـەوبــەێ کـیـە

بـنـیـشـیـم لــە مـاڵ یــە دەرمـانـێـە
دەرمــان دەرد بــێ ئــامــانـێــە

»جــمــە « نـەچـیـمـن تـا قـەورسـانــێ
بــووسـیــم وە پــاوە لـە پـاێ ێـەێ سـانــێ

دی جــەمـەو نــەیویــمـن لــە پــاێ یــەێ دارێ
کــەسـێ دی نــیـە مــوور ڕامــان بــارێ

یــەســە وە بــێ کــەس نــەنــەمــان لــە قـەور
نــە وەێ نـە چــەمــەر وێـنـەێ دەورەێ گــەور

نــە فــاتــا خـوەنـی نـە نــاهــارێ هــەس
نـە دەنـگ گــەرمــەشــیـن لــە نـاو شــارێ هــەس

بــشـووریــم »دەس« و »دەس نـەیـمـن وە کـەس
لــەێ ســاڵ ســیــە خــەزەومــان فــرەس

دیەکەی ئیمە 
باخ داشت

مار و شووان
   فەرهاد ئزەتیزادە

شووانخەڵەتنە، دیو لەقان و لەدیور و نزیک ڕییەن، دانووکە 
هەڵچنی...

ڕییەن ل����ە دووڵ ئەنەخوردێگ تیق و باڵ دایون و لەالبان 
ڕییەونەو، لە نزمی پاڵێگ، بڕێ بزن وە بەق و بووڵ، پس����ا 

کروفڕو خواردن... 
کالی دالیان، دەس����ێ کیشا وە ڕیش  چەرمێ و زووردێیا و 
قاڵێ کرد و لەبان سانێگ، ترنج دا و لەپەڕ پژنگ، کیسەی 
تەمەکوو واز کرد و لەدیور خوەی تەکانەی. قاقەز سیکارێگ 
دەر ه����اورد و وەنەرمنەرم، وە تگ زووان، پەڕ قاقەز تەڕ کرد و 

بنیای پڕکردن سیکارێگ نا...
لەدیوردیورا دەنگ ش����اقەی کەو هات و لە بەرزای کیوەی 

هوماالن، بڕێگ داڵ خڕ خواردن و داڵەگیژان کردن...
کالی دالیان، تا مفێگ دا لە سیکار و چەوێگ پرتان، خرمە 
لە ڕییەن هەڵسا و مییە، بنیای قچکوتان نا و بزن پیڕان و 

بەق و بووڵ کەفت لەناو ڕییەن...
کالی دالیان، چمان وا لەشوون خوەی هەڵکەنیا و فرەجی 
خس لەشان و گورز کیشا و خوەی ئڕا جەنگ و قاڵ گورگ 

ئامادە کرد...
لەشان ڕاس ڕییەن، مار سییەیگ، دیو لە زەمین و سەر لە 
ئاسمان، فیشکان و زووان چمان قێیارە لە دەم دەرهاورد...

کالی کەفتە ناوەین ڕییەن و مار. فەرەجی گرتە وەر چەو و 
 سینگ، گورز کیشا و زانوو چمان زپ دار وەن چقان لە زەمین.
م����ار و کالی دالیان، هاڵیە س����اتێگ ورایوەر یەک گرتن و 
چەو نەپرتانن. کالی وەت: ئەر هەی بەس����ەزووان، ت ڕێ 
خوەد بگر و منی����ش ڕێ خوەم، ت بچوو ئ����ڕا ناو ئەواڵد 
خ����وەد و منیش ئڕا ماڵ خوەم. ت ن����ە زووان دیری و نە 
دەس و نە پا، من هەرس����ێیان دێ����رم، گاهەس خاون ئێ 
دنیا، چێشتی زانسێیە و لوا بنیای دنیا ناس، بچوو ، خودا 

لەشان ڕاست...
مار وەنەرم هاتەو دەنگ:

ئەر هەی کالی دالیان، من زانم کە ت لە ئاو ش����ەومەنە 
پیەرز  کەی و خوراک شەوەس����ارە وەخوەد هرام زانی. زانم 
دروو لە ئایینت نییە و هەرچێ لەی دنیا لەش����وون خوەی 
زان����ی و مەل����ەوەر و پەلەوەر لەالی ت، ج����ا و لوور دێرن. 
ئیوشن لە ویەردە، ئیمە پاتشای دنیا بیومنە و خاون زوور 
و زات و بەشدار. ئیس����تە، دنیا گیوەڕیاس و شای ماران 
و داڵگ ش����ای ماران، قورب ویەردە نەیرن. من چێش����تی 
لید نیەتوام، ڕووژیگ جامێگ شیر ئڕام بدووش و لەدیور و 
نزی����ک خوەد بنە، منیش هەر ڕووژ گەوهەرێگ دەمە پید تا 

هەوەجەت وە ماڵ دنیا نەود...
کالی دالیان و مار، قس����یەی یەک قەبوول کردن. ڕێخ برای 
نانە چاڵ و لە ڕووژەو، کالی دالیان، جامێگ ش����یر دووشا 
و لەدی����ور و نزیک ڕییەن دانا و لەپای دارێگ، چەوەڕێ مار 
نیش����ت. مار وە نەرم لە کونا دەرهات و فیشکان و خوەی 
جوور مەونج دەلیا پێچ دا و دەم نا لە جام ش����یر و تا ئاخر 
گووپ هەڵقوڕانەی. ئێکەش، جەڕ و پێچێگ دا وەخوەی و 

گەوهەرێگ خسە ناو جام....
سااڵن، جوور گژەی وای سەردەروەنان هاتن و چیین و کالی 
دالیان، لەورایوەر کاخ پاتشای دەوران، کاخێگ ئڕا خوەی بنیا 
نا و قورخ و میلکان و س����ەرهەوەی لە خوەرڕاسان تا ڕوژاوا 

دریژە داشت. 
لەو هەمگە س����اڵە، کالی دالیان، ڕاز خوەی و مار ئڕا کەس 

نەوەتیود. تا رووژێگ بیمار کەفت و کوڕەی چڕێ و وەت:
ڕووڵە، ڕییەنەگە ب����ڕان وەرەو فاڵن دەروەن و لەورە جامێگ 
شیر لەپای فاڵن دار بنە، مارێگ تێدە ئەورە، شیرەگە خوەی 
و لەشوونی چێشتێ خەیدە ناو جامەگە، ت نە قسیە بکە و 
نە پرسێ، جام خوەد هێز بێیە و گەوهەرت بنە لە گیرفان...
کوڕ هەی کرد لە ڕییەن. هەر لەو شوونە کە باوگ وەتیود، 

جامێگ شیر دانا و چەوەڕێ مەن...
چاخی نەکیشا، ئەژدەهاێگ خوەی دیار دا، هەفت پەل زووان 
لە دەمێ بیو و وەختێ کیش����کان، چم����ان هاژەی گوڵە لە 

دارسان پێچیا...
کوڕ لەوەر خوەیەو وەت، یە فرە ساڵە باوگم هەر ڕووژ تێدە 
ئێرە و هەر رووژێگ گەوهەرێگ تیەرێ، یە چ فایدەیگ دێرێ، 
بیال وەیەیجار بیومنە خاون کووێگ لە گەوهەر، پەس بار، 
وەی تەورە مار کوش����م و هەرچێ گەوهەر دێرێ، وەال بەم، 

باوگم نام خودا لیم کەی و دەسخوەش  وەپیم ئیوشێ...
لە پێشتا خوەی ڕەسانە مارا و وە تەور تا لە بان دیو مار...

لەتێگ لە دیور مار لە لەش����ی جیاوە بیو و مار چمان ئاگر 
چێ لە ئاسمان و هاتەو خوار...

زووان ل����ە دەم گل دا و گوڵتووپەی����گ ئاگ����ر لە هناز کوڕ 
وەشان...

چاخێ نەکیش����ا، بڵووزەی ئاگر لە لەش کوڕ هێز گرت و 
قەواخێگ سییەو بێگیان لەشوونی مەن...

تا شەوار دوکوت، خەڵک لەش����وون ڕییەن خڕ خواردن و 
گەردین تا تیوەنستن بڕکەبڕکە لیان بیوننەو...

 فرە لیان، گورگ خواردیودان و یا زگێیان دڕیود و پسا گیان دان...
بەاڵم شوون و هەتەرێ لە کوڕ پێیا نەکردن...

کالی دالیان وەت:
خوەم زانم، پرسێ بگرن!!!

لەپاش ماوەیگ، کالی دالیان هێزدا وەخوەی و تووشێ بەسا 
لە قەی و هەی کرد لە ڕییەن وەرەو هوماالن...

 لە ژێر بەڕێگ، قەیرێ سڵسقان سزیای دی و چێشتێ نەوەت...

 جامێگ شیر دووشا و نا لەژێر دار و فیکەی نەرمێگ کیشا...
چاخی نەکیشا، مار خوەی دیار دا، سەرێ لە کالی دالیان 

تەکان دا و وەت:
کالی دیدار م����ن و ت لەی دنیا دی تەم����ام بیو، من ئڕا 
ئاخرجار، ئێ جام شیرە خوەم و چم، گەوهەرێگ ئڕات هیلم، 
بەاڵم تا قڕن بەشەر، دی من و ت، لە یەک پاکەو نیەیومن، 
هەرکات ت سقان س����زیای کوڕ خوەد بکەفێدەو هیورد و 
 منیش دیو بڕیای خوەم، ئ����ەو کینە لە دڵمان جوور ئاگر،
دنیا سزنێ، ئێ دنیا وە دووسی و ڕاسی و ئەوین ها وەپاوە، 

کینە و جەنگ و شەڕ، میلکان سزنێ...
مار شیر خوارد و گەوهەرێگ خسە ناو جام و تەنیورە کیشا 

و خەیوا هات...
کالی دالیان، تا لێڵە زەمین داگرت، لەشوون خوەی نیشت 

و کوومڕ کیشا...

جین ئه یر
   ئه شکان میری                       به ش په نجم
سه ر داین ئاقای بروکلهرست و ئاکامێ

ئه ڕام فره  س����ه خت بی له یاس����اگان و فه زای س����قام دار 
مه دره س����ه ێ لوڤود هه ڵ بکه م. له  ژانویه ، فڤریه  و مارس 
وه فر قورس����یگ واریا، وه اڵم ئیمه  هێمان گێشت ڕووژێگ 
ساتێگ له  ده یش����ت دێایمنه  س����ه ر. وه  بوونه ێ ئه وێکه  
چه کمه و ده س����کیش نه یاشتیم، گێشت ده س و پلمان له  
وه ر کزه ێ س����ه رما تیر کیشێان. ئیمه  مناڵه یل وه ره و گه ورا 
بین بیومن باێس نان فره ت����ر بخواردایم، وه اڵم دیوه ته یل 
گه ورات����ر فره  وه خت ئه زیه تم����ان کردێان و له  کات چایی 
و کولیچه  خواردن تیوله کی وه  پێمان کردیان، نه یشتێان 

خاس بخوه یم.
ئێوارانێگ، هه ناێ س����ی هه فته  له  هاتن من وه  مه دره سه  
چیو، مێوانێگ هات. ته مام مالمه گان و خیوندکاره گان وه  
ڕیزو له  ده م ده رانه گه  وس����ێایونه  پاوه . سه ر کردمه  بان، پێا 
کوتر سێ، زگ قه یوێگ له  وه راێوه ر خوه م دیم، هه ر ئه و پێا 
بی له  ئوتاق ناشتا خوه ری گه یتسهێد له  لێم تیڕه و کرد. 
تا چه وم که فته  لێ پڕ گیانم بیه  چرچ و له رز. که فته  هیورم 
وه  خانم ڕید قه وڵ دا وه  مالمه گان بیوش����ێد من چه نێگ 
ئاێه م گه نه کارێگم و مناڵ ڕیودارێگم. ئێره نگه  گێشت لێوا 

نووڕنه  پێمه و. 
هه ر له  ئه وه ڵو ئاقاێ بروکلهرس����ت ده س کرده  منا کردن 
خانم تمپل، وه  بوونه ێ ئه وێکه  له  ده م ده رانه گه  بیوم ته نیا 

من تیونستێام بشنه فم.
_‹‹بیوشه  وه ڕێو وه ر ده رزی و مه چیر به ێده  ئێ مناڵه یله  جل 
و لباس����ه گانێان بدیورنن، فره ێگێان دڕیانه و پێان بیوش 

هیورێان بمێنێد ک موته وه ج لباسه گانێان بوون ›‹
_ ›‹بان چه و ئاقاێ بروکلهرست وه  پێان ئیوشم‹‹

_ ›‹چش����تێگ تر! ئه ڕا ئێره نگه  له ی سات و وه خته  دێرین 
نان و په نێر ده ینه  ئی مناڵه یله ؟ ئێره نگه  خو وه ختێ نیه ! ئیه  

خه اڵف یاساگانه ، کی وه تێه  ئی کاره  بکه ین؟‹‹
_‹‹من ئاقاێ بروکلهرس����ت. ناش����تا فره  خراو بیو، وه تم با 

دیوه ته یل ورسێ نه مینن‹‹
 _‹‹خوه یشکم! گووش بێه  من. خوه د خاس زانید من توام 
ئی دیوه ته یله هێزدار و س����ه بوور بوون نه  ئه وێکه  ال لیوت 
بوون و نه تیونن هیوچ گێچه ڵێگ هه ڵ بکه ن. ئه گه ر چشت 
الکچری و خاسێگ پێا نه یو، چشتێگ تر نه نه  جێ! وه اڵم 
وه  پێان بیوش ئیوه  باێس یاێ بگرین خه فه ت بکیش����ین 
و نه ترس بیون، جوور کریس هیمس����لف . له  هیورد بوود 
ئنجیل چه  ئیوش����ێد: ئاێه م نه باێس ته نیا گه رد نان زنێ 
بمێنێ����د به ڵکه م باێس گه رد ناو خودا بژێد. خویش����کم! 
هه ناێ لوقمه ێگ نان نه یده  ده م ئێ مناڵه یله  ته نیا گیانێان 

تێر که ید، وه اڵم ڕووحیان ورسێ مینێد.‹‹
خانم تمپل ده نگ نه کرد! جوور کوچک هه ر نووڕستێاده  وه ر 
ده م خوه ێ، ده م و چه وێ بیوده  چیت مرده شوور خانه ! وه الم 
ئاقاێ بروکلهرست له والوه  سه ر کیشیاده  ناو ئوتاقه گان و 

جوور بزگیر نووڕستێاده  دیوه ته گان.
_‹‹ ئی دیوه ته  کیه  لێوا سه رێ سیوره و قژێ لیول کردێه ؟‹‹

خانم تمپل وه  ته په  ڕیپێگ هاته  جواو و وه ت: ›‹ئیه  جولیا 
سڤرنه   قژێ هه ر له  مناڵیا لێوا بیه . سروشتێ لێواس ›‹

 _ ›‹سروشت! ئیمه  بایه د وه  قسه  خودا بکه یم نه  سروشت. خانم 
تمپل قژ ئی دیوه ته  بایه د ساف و کوڵ بوود. چه ن ده ف وه تم 
بایه د سه ر و قژیان ڕیک و جوان بوود؟ چه ن نه فه ر تریش 
هه ن لێرا سه رێان هه ر ئیجووره س. لێوا فایده  نه ێری، سوو 

بایه د یه کی کل بکه م تیتگێان به یده  ده م چێره وه !‹‹  
_ ›‹وه اڵم ئاقاێ بروکلهرست....‹‹

_ ›‹ده نگد ناێ. ئه ڕا ڕه زاێ خودا بایه د ئی دیوه ته یله  قژێان 
کوڵ و ساف و جل ساده ێگ بکه نه  وه ر‹‹

هه ناێ قس����ه گان ئاقاێ بروکلهرست ، سێ گله  ژن هاتنه  
ناو ک ش����وون گی����ر هیوچ کام له  ڕاس����پیریه گان* ئاقاێ 
بروکلهرست نه یون. گشتێان گران ترین جل و جوان ترین 
و دریژترین قژ لیول و فڕ داشتن. لێوا هاته  گووشم خانم 

تمپل وه ت ئه وان له  ژن و دیوه ته گان ئاقاێ بروکلهرستن.
هه ناێ ئاقاێ بروکلهرست قسه  کردێا خوه شم هاتیا خوه م له  
 پشت ده وریه گه  ده سم بشارمه و به ڵکه م نه ناسێده م، وه اڵم ده وری 
 له  ده سم دا که فت و بیه  دو کوت. زانستێام چه  ها شوونێ...
ئاقاێ بروکلهرس����ت وه  ژێر لێوێ گه رد خوه ێ وه ت: ›‹ده س 

پا په ڕوێن*!‹‹ 
_ ›‹ئی دیوه ت تازه  هاتێه  ئێره  باێس ته مام یاس����اگان ئی 
 مه دره سه  ئه ڕاێ بیوشین‹‹. ئمجا وه  ده نگ به رزێگ قیڕان و وه ت:

_ ›‹به و ئه ڕا ئێره  دیوه ته گه ›‹ 
فره  ترس����ێام بچمه و نووا، دو گله  له  دیوه ته گان وه ره و نووا 

ده ڵه کم دان. خانم تمپل وه  ئارامێگه و ده ر گووشم وه ت: 
 _‹‹ ڕخد نه چوود جه ین. من دیم ک بێ مدوو له  ده سد که فت.‹‹

مێهره بانی له  وش����ه گانێ وارێا، وه اڵم زانستێام که مێگ تر 
دروو فره ێگ له باره ێ منو شنه فێده و ده س ئاخریش قینێ 

که فێده  لێم. 
ئاقاێ بروکلهرست وه ت: ›‹ئی مناڵه  بنه نه  بان سه نده لی‹‹. 
چه ن نه فه ر هه ڵمگردن و نانه مه  بان س����ه نده لی، چه وم له  
نزیک����ی لیوتێ بی، جوور دار وه ێ له ریام. هه س����ت کردم 

گێشت دێرن تماشام که ن.
یارو پێا قه یوله  ده س کرده  قسه  کردن و وه ت: ›‹ئی دیوه ته  

دیونین؟‹‹
›‹جوانه ، له  دیوره و نووڕیده  پێه و مینێده  په س په ێغه مه ر*. 
وه اڵم ده ێدامێگ����ه ، مه اڵێه که تێگه . مناڵه یل، گه ردێ قس����ه  
نه که ن ت����ا تیونین له  ل����ێ دیور بگرن. هه ر ئێس����ه  وه  
مالمه گانیش ئیوش����م، بنووڕنه  پێ، تا تیونین به ێنه  لێ، 
به شکه م ڕووحی له  ده س ش����ه یتان ده ر بکه ین، ئه ڵبه ت 
ئه گه ر ڕووحێگ ئه ڕاێ مه ندیو. مدووی ئه وه که ... س����ه خته  

ئه ڕام بیوشم.. وه اڵم ئێ مناڵه  درووزنه ›‹
_ ›‹واای چ عه اڵجه یو!‹‹ دو گله  دیوه ته گه ێ بروکلهرست ئیه  

وه تن و ئه سرین له  ژێر چه وێان پاکه و کردێان.
_‹‹ من ئیه  له  خانم ڕید، ژن با ش����ه ره فێگ ک له  شوون 
له  کیس چیێن داڵ����گ و باوگێ، ئی دیوه ته  وه  مێهره بانی 
ته مام وه  خاون کرد ش����نه فتم. ئه وقه ره  ئێ دیوه ته  ڕیودار و 
شه یتانی بی له  ترس ئه وێکه  مناڵه گانێ له  ڕێ ده ر بکه ێد 

کلێ کرده  ئێره . مالمه یل خاس بنووڕنه  پێ!‹‹

هه ر ش����ه وه کیان داڵگم زیو هه ڵس����ا تا چای دورس 
بکه ی����د. ئاخه تا ئاگر کردەو و ئ����او کواڵن فره وه خت 
گرت. هه نایگ خوه ی هه ڵسا لەناو جییه گه م ده س نا 
منیشه و چڕییه م تا هه ڵسم. هه میوشه یه وه ت: »خه یر 
به شکه ران« شه وه کیان زیو که فێدن وه ڕێیا. هه رکه س 

دێر هه ڵسێدن، بێبه ش مینێدن. 
داڵگم زانس من خه وم شرینه. ئه گه ر نه ڵسنێده م تا نان 
نیمه ڕوو خه فم. دی کارێ وەپیم کردیودن ک شه وه کیان، 

وهزیو هه ڵسان خێ گرتیوم.
وه رەسوو پایزییگ بیو. داڵگم هه ڵسا چێ ئه و ده یشت. 
 منیش هه ڵس����ام لەش����وونێ چێم. ئه یو سه ر کیشا 
 ل����ه ناو ه����ه وش. چه وێگ وەناو په چیه ی په س����ه گانا 

خڕ دا. 
من وەچه و خاوالی له پسا ده مه کاو کی گرتم. وژار خوه م 
دام. سه ر کردم ئه وبان. چه و ێ گل دام. له ی که ش وه و 

که ش ئاسمان هساره ویتوات کرد. 
که ڵه ش����ێره گه ی خومان له پس����ا قی����والن. یانێ من 
یه کم ده نگ که له ش����ێره گه ی خوەمان شنه فتم. ئێجار 
که له شێره گه ی ماڵ مه موو به خشه. هه ر ئێجووره نزیک 
سفێدەی سوو گشت که له شێره گان ئاوای گه یوەنووه تا 

ده م شه وه کی، چڕایچڕ قیوالنن. 
من بایه س گورجه و بیویاتام تا بچیاتام ئڕا مه دره سه. 
ئاوایمان له ش����ار دیور بیو. بانتر له یه ی س����ائه ت تا 
مه دره س����ه، پیاده ڕه وی داشت. هه ر شه وه کیانێ ک دێر 
هه ڵس����ایمن، بایه س لەجی ڕێک����ردن ده و بکردایمن. 
هه نایگ دێر ڕه سیمن ئاغای مدیر نووامان گرت و وه ت: 

خه رکوڕی! چرا دیر ئامه دی؟
مناڵ مه دره سه یل ڕێوار هه ر شه وه کیان شار بیون. 

ڕێ ئیمه وە کنار باخه یل ئاوایا بیو. دیەکەی ئیمه باخ 
فره داشت. باخ چنار که یخودا، ک دار چنار فره داشت. 

باخ مه موو به خشه، باخ خاڵوو مرای.
ئیمه له باخ که یخودا، فره به دمان هات. چیون هه رچێ 
ش����ه ڵت بیو له ئه وره هاوردن تا وەپێ بکوش����نه مان 

وه ختێ له ئاوای خومان ده رس خوه نیمن.
باخ خاڵوو مرای فره گه ورا بیو. گشت جوور دار لەناوێ 
بیو. ئه نار، بای����ه م، ئه نجیر، به ی، س����ێف، گرده کان، 
زه ردەلیو، شه فتالیو، مه یو، تیو. ئێجار خاڵوو مرای چه ن 
ڕز دار وه ناو، ڤێ و جی جییش تیوڕگ وەده ور باخه گه وه 

کاڵیودن. 
خاڵو مرای له باخداری سه ڕژدەی خاسێگ داشت. خوه ی 
وه ت: ئێ داره یل ده ور باخ����ه ، نیه یلن وا داره  میوه گان 
بشکنێدن یا گو ڵ و به رێیان بڕزنێدن. زمسانان، کارگه ر 

گ����رت تا که رت وەکه رت خاک ن����او باخه گه هه ڵده ن. 
کووت بکه ن له پای داره گان. شاخه یل وشکبیو بووڕن. 

یه کار هه ر ساڵ خاڵوو مرای له باخداری بیو.
ئیمه هه له مااڵ ک ئڕا مه دره س����ه داجمیایمن وه پای 
داره گانا چیمن. باخ چنار که یخودا، باخ مه موو به خشه و 
باخ خاڵوو مرای تا ئاخر زه یو ه یل ئاوای خومان ئه ولمانا 

بیون. 
ه����ه ر جوور باڵنده وه تایدن لەن����او باخه یل ئاوای ئاواز 
خوه نین. گه ل گه ل مه لیوچگ وه جیکجاک ناو باخه گان 
نایون ئه و یه ک. سه یره، بڵبڵ، وه ناوکه، گاکه وتر، جقه، 
قاڵوازه ک هه رکام وەگه ل یا وەته نیا، مێوان دارێگ بیون. 
هاج����ی له قله قه یلیش داره یل فره ب����ه رز باخ داوڕیون. 
قیژقیڕه که یلی����ش له کنار چیمن����ێ نزیک باخ چینگه 

کردن.
هه نایگ خاڵوو مرای ئیمه مناڵ مه دره سه یل دی، ده س 
کیشا وەمل سه رمانا و ماچمان کرد. ئێجار وه ت: ئیوه 

ده رس بخوه نن تا بیون وه کاره یگ ئڕا خوەدان. 
»تیوالو« هاوکالس����مان ک قوڕاتی و ده مه وه ر بیو وه ت: 
دینه، خاڵوو، چه نێ����گ مێهرەبانه. ئاخه، تیوالو خوه ی 

چیشت وەناو دڵسزیان له زاتێ نه یو و نه زانس.
هه نایگ باخ هات وه به ر، خاڵوو له که س قه یخه نه کرد و 
وه ت : له هه ر میوه یگ توواین بخوه ن ئه مانێگ هووشێار 

بوون په لپوو داره گان نه شکنین. 
وه ه����اران ک تیو ڕه س����ی، تیوالو ت����ا وه تیدن کش و 
کش����مش، دا وەگ����ژ دارێگا چێ ئه وب����ان و ته کانه ی. 
ئیمه یش وه ی����ه ی ده س کت����اوه گان گرتیمن وه ئه و 
ده سمان له پای دار لەناو گیاگان تیو هه ڵچانیم و بێ  
یەگ بشووریمنه ی خواردیمنه ی. میوه ی هه ر وه رزێ ک 

ڕه سی یه کارمان بیو. 
زوورم مه ردم ئ����اوای چێن به ش خوه یان میوه چنینه و 
هاوردن. باوگم وه ت: »کالی مرای، به هه یشت وەزینی 
ئڕا خوه ی س����ه نێیە«. منیش نه زانسم چووه ئیوشێ. 
وه تم باوگه تو ئڕا به هه یش����ت ئڕا خوه د نیه سینیدن. 

باوگم خه نس و وه ت: یه وه قسمەته ڕووڵه. 
هه  لیمان ئاگا نه یو، ساڵ و مانگ چیو چوودن تا یەگ 

جه نگ هات وەپێیا.
ئه و ساله ک پاودان جه نگ نریا، چه ن ده سه له ئه رته ش 
عراق پای داره گان خاڵوو مرای کردن وه جیگای خوه یان. 
ئیمه ف����ره ڕخمان. چێ. وه تیمن خاڵ����و هه مره جوور 
هه میوشه، هه ر شه وه کیان چوودن ئڕا ناو باخ. له وره یا 

گرنه ی یا کوشنه ی. هاتێ باخه گه ی خراو بکه ن. 
خاڵو هه ر وەئه و ڕێیا ک ئیمه، چیمن ئڕا مه دره سه ، چێ 

ئڕا ناو باخ پڕ له دژمن. هاڵیه س����ائه تێ وەپێ چێ تا 
خاڵوو هاته و. مه ردم ده ورێ گرتن. چیو بیو ده نگ لەلید 
نه کردن؟ چووه وه تن وەپید؟ خاڵوو ده سێ دا وه ژێر کاڵو 
و ده سماله گه یا و وه ت: سییەدریژ چڵچاخێ لەناوێیان 

ک دو قوبه  له بان شانێ بیو، قه یرێگ...
وه ئەره وییه و پرس����یار کرد. منیش ه����ه یه لەلێ ها 
وەهیورم ک وه ت: وین ته هران؟ منیش نه زانسم چوه 
ئیوش����ێ. تگ ده س دڕا کرد وەره وپیم و وه ت: ڕو! دی 

هه ڵگه ردیامه و.
هه ر ئه و ڕووژه تا نان نیمه ڕوو نه کیشا، ئه رته ش ئراق 
شکیا. ئه و ئێ ڕووژ له ال خوارمانه و ئراقییه یل جییه و 
گرتن. ئ����ه و ڕووژه گش����ت دان وەده م گوله ی تووپ و 
خومپاره وه. نزی����ک نان نیمه ڕوو خاڵ����وو مرای جوور 
هه میوش����ه ناته و. ئیمه ک لەناو دیه که بیومن کوترێ 

وسا له دڵمان. نه که ی خاڵوو کوشیایودن. 
هه نایگ وه هه ڵه داوان چیمن خاڵوو کفتیودن. خیونێ 
تا پای دار ئه نارێگ خاک خیوسانیودن. مه موو به خشه 
له ش����ێ ده م ئه وبان ک����رد و وه ت: مردێیه. ته رکه ش 
داس له گوو مه مگ چه پێ. قه ڵبێ گرتێیە. ئیمه یش 
گیش����تمان قه ڵبمان گرت. داڵگم گیرس. ئیمه یش 

گیرسیمن. تیوالویش گیرس. 
م����ه ردم ئ����اوای خاڵوو مرای خ����اک کردن. ئ����اوای و 

باخه گانه نێ بیون وه جییه جه نگه ی دو سه ر. ڕووژ نه یو 
دارێ ئاگر نه گرێ یا ته رکش لێیان زه خمی نه که یدن. 
 دی خاڵوو مرای نه یو تا بیوش����ێ هووش����یار داره گان 

بوون. 
تا چه ن ساڵ گشت مه ردم ئاوای ئیمه، ده رکه فته ی دیو 
قورنگه یل قه ریب بیون. هه نایگ هاتیمنه و باخه گان دی 

ئه و باخه یله جارانه نه یون. 
زوورم ته رکش ش����کانیودان. فره لێیان کرمژن بیون. 
تاکواکێ ک لێیان ئازا بیو له بێئاوی سییه وه بیون. نه 
ئه نار مه ن نه سێف و نه هیوچ میوه ی تره ک. ئیمه دی 
نه چیمن وەناو باخ خالوو. دی هیوچ بالنه یگیش بێجله 

سییەقاژ له ده ور باخ په ڕ نێیا. 
ئه و ئێ س����اڵ کوڕه ی خاڵوو مرای، ڕپڕیش����ێ سزیای 
داره گان وه لوودر له بیخ دراورد. گاوه سنێ دا له شوون 
باخ و زه یوه گه فره ت و له ئاوای بار کرد. مه موو به خشه 
ک سنس����اڵ گرتیودنه ی، یه ڕه سی وەگووشێ. ته وه ن 
برده ێ. دا لەناو له په و و هه کوومڕ کیش����ا و وه ت: ئاخ 

کالی مرای! 
تو چیدن و نیور و بره که ت ئاوای ئه ول خوه دا بردیدن. 
چیو ناکه س ئه و باخ پڕ له به ره لەناو برد؟ یه دیویاهمین 
قسیه ی مه موو به خشه بیو. چه ن ڕووژ وەپێ چێ ئه و 

نقێیه ک چێ له به ن، دی له زوان که فت.

شێعرێگ له  جاڵڵ کووهی

براستی که مرگ عزیزان، امتحان سخت الهی ست و صبری بزرگ می خواهد. 
بدینوسیله  درگذشت برادر  گرامی تان؛

 فرهنگی با فضیلت
 زنده یاد حمید یزدان پناه 

را صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه حضرت احدیت 
برای روح عزیز درگذشته آرامش در جوار امن الهی

و برای حضرتعالی و بازماندگان صبر جمیل مسئلت دارم

علیرضا  فرهنگیان

برادر ارجمند

 جناب آقای دکتر مجید یزدان پناه
مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه
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درباره ادبیات لک

سخن از ادبیات در میان است که آدمی را ژرفا می برد. 
گفتن از ادبیات بومی نیاز به شناخت داشته ها دارد و 
نیز حضور مدام در دل مردم و بویژه شناختن خواص. 
در ای��ن گاه که جهان بوده اضطراب و بیم از بیماری 
کرونا و جنگ اس��ت. بی گمان ادبیات هر قوم زبان 
ویژه خود را خواهان است. زبان ادیب هماره به روان 

وخواسته های مردم باید هماهنگ باشد. 
ق��وم لک از دیرباز چون س��ایر اقوام بیش��تر دارنده 
فرهنگ و ادبیات و تاریخ شفاهی بوده و راز ماندگاری 
ادبیات این قوم در رازها و پاچا و آوازها و چلس��روده 
هاس��ت. ادبیات و فرهنگ هماره جریانی تاثیر پذیر 
اس��ت ولی ادبیات این قوم به دلی��ل رکود اقتصاد و 
عدم تحوالت در مناسبات اقتصادی و سیاسی سال ها 
تکرار شده هر چند بخش��ی از ادبیات زاگروسی آن 
وامدار ادبیات کار آیین مهر و میترا و یارسان هاست، 
اما بی گمان هجوم اعراب و اقوام ترک و تاتار و مغول 

بی تاثیر نبوده است. 
اگر ش��عر کله وا، از »ترکه میر« را مداقه قرار بدهیم، 
تاثیر از فرهنگ و ادبیات ش��فاهی و سینه به سینه 
سروده ش��ده. نا گفته نماند چون در گذشته امکان 
کتابت نبوده، کالمات یارسان و سروده شاعران سینه 
به س��ینه از بر بوده اند. حتا سرودهای ترکه میر، در 

جمخانه ها با تنبور توسط کالم وه ش ) کالم خوان( 
با ساز تنبور اجرا می شود، جزئی و بهتر بگویم: پاره ی 
تن مردم لک ش��ده است. ولی شعر »داره جنگه« از 
سید نوش��اد کامالً از طریق اسطوره به ستم نادرشاه 
پرداخته و اشاره به هجوم تلخ استبداد و ظلم و جور 

فرمانرواین می کند و می گوید: 
یه ده وره ی ظلم نادر سولتانه ن

عالم ژه جه ورش بیزار ژه گیانه ن
که به گذر زمان و رنج س��رهنگ ها شاید تلمیح به 

الماس خان باشد و درپایان می گوید: 
ترسم ظالمی ئیم بده ی ئایر

 بویلم )خاکستر(وا، بیوری بادر ئه ی بادر
که سی نای تویلی بکالی ئه ژ جام ...

 به شکست و ستم زمانه پرداخته به زمانی، شاه وقت، 
دیوانه وار بر جان و مال مردم س��تمدیده هجوم می 
برد. آری ادبیات ما هم اسطوره است و هم نوستالژی 
تلخ. گاهی بی هیچ مکثی وارد تراژدی و هوای مرگبار 
می شویم. »داره جنگه« سخت آدمی با خود می برد 
به برگ برگ تاریخ و افسانه و اسطوره. »داره جنگه« 
گواه تاریخ اس��ت و این درخت شهادت می دهد هر 
آنچه دیده اس��ت. چشم او چشم تاریخ و زبان انسان 

آن عهده است و سبک اشعار همان هجا است.

چیزی که در ادبیات قوم لک مش��هود است و موثر 
اس��ت، جاندار پنداری )آنیمیزم( و م��ورد دیگر که 
ارزش��مند اس��ت، بها دادن به عناصر طبیعت! ... اما 
امروز، روز دیگر است. عصر سرعت است و به سرعت 
اشاره به دکمه های کیبورد، شعر و داستان و گفتگو 
هم��ه و همه وامدار یک دیگرند و ادبیات لک نیز بی 
گمان و پوست انداخته وهم پای سایر اقوام زاگروسی 

سخن برای گفتن دارد.
 انس��انها دارای سرنوش��تی مشترک هس��تند. زبان 
ادبی و هنر فاصله ایجاد نمی کند. آنچه مش��کل ساز 
اس��ت، زبان زور و تهدید که همیشه عمر این پدیده 
شوم کوتاه بوده است. در عصر سرعت به تفاهم کلی 
رسیده اند که زمان  پرگویی نیست. عصر کوتاه سرایی 
و کوتاه نوشتن هاس��ت. در ادبیات امروز دیگر اسب 
شیهه نمی کشد و با زین و برگ از قالع بیرون رفتن 
و خبر از برادرکشی نیست. اما خبرها هولناکتر شده.

 انس��ان امروز دچار بحرانهای پی درپی است و عصر 

اضطراب اس��ت و ادبیات جهان امروز دچار اضطراب 
نویس��ی و بی سرنوشتی شده است. عصر هجوم بی 
ام��ان صاحب زر و تکنولوژی اس��ت. آیا ادبیات باید 
زبان روز باشد یا ادیب ما چون  کبک سر بر برف فرو 
کند که شاید گربه شاخش نزند. اتفاقاً ادبیات عریان 
و شجاعت در هنر و ادبیات عامل بزرگ برندگی است 
ولی نس��ل ما با ادبیات پر نرخ گذش��ته فاصله ادبی 
نگرفته زیرا هنوز »چلس��رو« ج��زو ال ینفک ادبیات 

مردمان است. 
ادیب امروز، امکان  گفتن و در میدان بودن را دارد ولی 
ادیب دیروز سال ها و شاید بعد از مرگش، هنرش به 
میان مردم  می رفته است. آیا اگر روزی کسی چه زن 
و چه مرد چلسرو را نخواند، داستان و یا فیلم نامه ای 
داری��م جایگزینش کنیم؟ یعنی با زم��ان و همگام 

ادبیات جهان حرکت کرده ایم  یا نه ؟!
 ادبیات لک چه در گذش��ته و چ��ه اکنون حرف ها 
داش��ته و دارد ولی ما از این ادبیات، توقع بیش��تری 
داری��م . آری، ممکن اس��ت در بین م��ردم لک  آثار 
مان��دگاری خلق ش��ود. مردمی ک��ه دارای حافظه 
تاریخی و دارای زبان هنرمندانه که فال چلس��رو را 
به زیبایی اجرا می کنند؛ در ادبیات فارسی برای تفال 
نقبی به شعر حافظ می زنند؛ ولی این مردم با مهارت 
و فی بالبداهه بنا به شناخت عینی با زبان هنری ذهن 

هر شنونده را به خود جلب می کنند.
براس��تی اگر ما در مدارس و دانش��گاه ب��ا این زبان 
تحصیل می کردیم، ش��اید سرنوشتی به مثابه مردم 
کشورهای آمریکای التین می داشتیم. ولی ما هنوز 
داستان و فیلم لکی نداریم. تنها به علت نبود امکانات، 
ش��عارهایی را خلق کرده ایم! آن هم مردمان ما هنوز 

با شعر روز هم اخت نشده اند! ذهن ها هنوز نو نشده 
است. شاید امکان نوشتن در عرصه های کاری هنوز 
مهیا نیس��ت. ادبیات همیشه به مردم تعلق داشته و 
هنرمند و ادیب فرزند آن خدمتگزار و وفادار به مردم. 

ادبیات زبان آدمی است برای تعالی اندیشه.
برای پاسخ به نیاز مردم، هنرمند و ادیب وظیفه خود 
می دان��د که خلق اثر کند. در ش��رایطی زندگی می 
کنیم که انگار مردم ما نیاز به لطافت روان ندارند؛ بلکه 
نیازشان به بیان نیازها و گفتن حقیقت است. از این 
طریق روان زخمی ش��ان آرام می گیرد. برای نمونه 
آنکه در سنگر نبرد قرار دارد، نمی تواند با کلمات نرم 
و لطیف در پی آرامش روان باشد و انتزاعی و فانتزی 

حرف بزند. 
در بهار امس��ال آنگاه که خانه آسیه پناهی را خراب 
می کنند و بلوط را می سوزانند. ادبیات لباس دیگری 
ب��ه قامت خود می کن��د. رنگ کلمات ف��رق دارند. 
صدای آنها مخملی نیست. گلوی ادیب و هنرمند و 

نویسنده طعم خشم و بیان صحنه ی ویرانی و تهدید 
و شکست و یا فریادی ازبن دندان می گیرد. دراینجا 
مور، مویه ک��ردن، اگر رخ بده��د، در ادبیات قدری 
تکرار انتظار اس��ت. زیرا گلوی آسیه پناهی از جنس 

زخمی ترینهاست. 
ادبیات این ب��وم، ذهن،زبان و نگاهش در جامعه ای 
در ح��ال بحران نفس می کش��د. از آنجا که ادبیات 
قوم لک نیز متحول شده ولی پیوند ارگانیک موجود 
نیست. زیرا قوم لک رسانه به زبان خود ندارند. انقطاع 
فرهنگ��ی در بین ادیب هنرمند با ع��ام مردم کاماًل 
مش��هود است. هرچند سطح سواد رشد کرده ولی از 
آموزش زبان مادری در بوم ما خبری نیست. ادبیات 
در فض��ای روش��ن و عملی بالندگی خ��ود را تجربه 
می کن��د نه اینکه عده از گ��رد هم آیند و بگویند: ما 
دارای زبان مستقل لکی هستیم ولی خروجی نداشته 
باش��ند. تا به حال یک روزنامه در گستره زاگروسی 
ندارند. از ش��بکه صدا و سیمای لکی خبری نیست. 
در حالی که چندین سال پیش شاعران و ادبیات لک، 
از نجف تا ترکه میر و سیدنوش��اد، مال پریشان و مال 
نیازه و منوچهرخان کو لیوند حتا دفاتر از لفظ گوران 
به��ره برده اند به طور قطع ادبی��ات پهله ای، زنگنه، 
کلهر و حت��ا لر آثاری را با این گ��و یش خلق کرده 
اند. دراینجا انقطاع فرهنگی عیان است وانگهی ادبیات 
ما در گس��تره ی زاگرس از عنصر نقد بی بهره است. 
نقد جدی نداشته ایم. سینمای لکی و تئاتر لکی ارائه 
نشده. یک قوم و ملت نیاز به استقالل فکری دارد تا 
به داشته هایش را بها بدهد و از دولت ها مطالباتش 

را بخواهد.

 ص��دای آزادی: باب��ک دولتی ش��اعر سرش��ناس 
کرماش��انی اولین مجموعه شعر کوردی اش را با نام 

»خه و« راهی بازار نشر کرد. 
 ای��ن کت��اب که ب��ا قلم مری��م صفرزاده ب��ه زبان 
 فارس��ی نیز ترجمه ش��ده، به اهتمام انتش��ارات 
 دیباچه کرماش��ان چاپ و روانه بازار نش��ر ش��ده 

است. 
کتاب حاضر مجموعه ای نفیس از غزلیات کوردی 

است. خبر انتش��ار کتاب را ش��اعرش با این تیتر 
جذاب »کرنش به پیش��گاه زب��ان مادری« در پیج 

اینستاگرام خود منتشر کرده است.
باب��ک دولت��ی بدون ش��ک یکی از غزل س��رایان 
برجسته فارسی و ُکردی به شمار می آید و کتاب 
پی��ش رو می تواند یک��ی از ماندگارترین آثار غزل 

ُکردی معاصر در کرماشان به حساب آید.

یک خبر خوب برای دوستداران 
فرهنگ و ادبیات کوردی

وضعیت شعر امروز 
یا شعرهایی که شعر نیستند

آنچه مردم را از خواندن ش��عر دور کرده است و دلیل 
اینکه کتاب های شعر مخاطب جدی ندارد به نظر من 
سه چیز اس��ت. اولین و بزرگ ترین مشکل نظارت و 
حذف اس��ت. بعد باند بازی و رفیق بازی در تعدادی 
از نش��رها، پخش ها و مسابقه های ادبی... دلیل سوم: 
نوش��ته هایی که با نام ش��عر چاپ می شوند اما شعر 
نیستند. اینجا فرصت نقد کامل و جامع نیست. بلکه 
بر اس��اس معیارهای شعرهای گذشته ایران و جهان 
چند معضل را درباره  مورد س��وم بیان می کنم. اینها 

نظر شخصی و بر اساس تجربه شخصی است.
من در مقام مولف و مخاطب، شعر ساختن به سبک 
کهن را نمی پسندم یعنی شعری را که بر وزن و قافیه 
س��وار است و امروزه نوشته می ش��ود شعر نمی دانم. 
همیش��ه هم گفته ام که اگر بخواهم چنین ش��عری 
بخوانم می روم سراغ سرچشمه اصلی که در دسترسم 
هست یعنی خیام، مولوی، حافظ و سعدی،...حداقل 
ده دلیل قاطع دارم که عصر چنین ش��عرهایی تمام 
ش��ده و این نظم های گوش ن��واز با هیچ چیز دنیای 
مدرن ما سازگار نیست. ساده ترین دلیلم این است که 
هم وزن و هم قافیه، ضد آزادی و آزادی بیان هستند و 
برای شاعر تعیین تکلیف می کنند و حق انتخاب او را 
در به کار بردن کلمات و اصطالحات محدود می کنند، 
این با عصر مدرن که عصر فردیت، عصر حق انتخاب 
اس��ت در تناقض آشکار اس��ت. پس به قول »بارت« 
این ش��عرها را فقط می شود از زمان گذشته خواند و 
نمی توان آنها را در زمان حال نوشت. حال می رسیم 
به شعر آزاد یا شعر سپید. درست که نوشته  موزون و 
مقفای امروزی را شعر نمی دانم اما این به معنای تایید 
هر چیزی که با نام شعر سپید منتشر می شود نیست. 
پنج نوع متن به اسم شعر منتشر می شود که با تجربه 
ش��خصی و با معیار شاعران امروز ایران و جهان، آنها 

را شعر نمی دانم.
1.گروهی متن های س��اده می نویسند شاید به قصد 
اینکه همه  مخاطبان آن را بفهمند. متن هایی خالی 
از هر تازگی و الیه  زیرین. خالی از هر خیال و کشفی. 
سهل و ممتنع نیس��تند. فقط سهل هستند. جهان 
پیچی��ده و چند بُعدی و مفاهی��م آن را تک بعدی و 
خطی می بینند و خطی به تصویر می کشند. در واقع 
این دوستان ابراز احساسات می کنند و ابراز احساسات 
خود را منتشر می کنند. معموالً شعرهای چند خطی 
می نویسند و معموالً زیاد می نویسند. به طور میانگین 
هر شب سه تا ابراز احساسات سه سطری می نویسند. 

نوعی تهیه خوراک در فضای مجازی بی در و پیکر!
2.گروه��ی بر خالف گ��روه اول معما طرح می کنند 
و چیزهایی نزدیک به »س��بک هندی« می نویسند. 
ت��ا می توانند به قول نیچ��ه آب را گل آلود می کنند 
ت��ا عمیق به نظر برس��ند. مع��ادالت طوالنی و چند 
مجهولی می نویسند. بی دلیل نیست که این سال ها 
ابیاتی از بیدل و صائب همه جا در فضای مجازی رخ 
می نمایند. از انتزاع و معما فاصله نمی گیرند. با کلمات 
مهجور و نامانوس جمالتی می سازند که باید چند بار 
بخوانی تا ش��اید معمایی را دریاب��ی. در انتزاع هم از 
عرفانیات و اضالع روح حرف می زنند و نه از »پوست 
شب« به سبک فروغ. عجیب است که وقتی در اطراف 
و همسایگی یک نویسنده، تبعیض، فقر، زندان و حتی 
سانسور که ضد فرهنگ و شعر است به شکل عریان 
اتفاق می افتد این افراد به فکر انتزاع و کشف زیبایی 
در لباس معما هستند آن هم با نوشته هایی که هیچ 
ابداعی در آن نیست، در زبان و تکنیک هم پیشنهاد 
تازه ای ندارند. گویا فقط ب��رای در آوردن لج گروه 1 
که در باال توضیح دادم، چنین چیزهایی می س��ازند. 
به نظرم هر چه می س��ازند شعر نیست. بخشی از آن 
تقلی��د کورکورانه از »رویایی« و بنیانگذاران »ش��عر 
دیگر« است که دوره اش به سر آمده است. شاید فکر 
می کنند شعر نباید قابل فهم باشد یا شعر یعنی متنی 
عجی��ب و غریب مثل اوراد کتاب��ی مقدس به زبانی 
مهجور. شاید قصد ساختار شکنی و معنا گریزی دارند 
اما گرفتار بی معنایی در متن می شوند. بخشی از اینان 
بر خالف گروه 1 گویا چندان باوری به نوشتن و نشر 
شعر ندارند اما نمی دانم چرا منتشر می کنند. فعالً در 
بین شاعران، در سایت ها و کانال ها، بیشترین َجنگ و 

رقابت بین گروه 1 و 2 است.

3.گروهی گویا بر اس��اس نظریات و معیارهای ادبی 
شعر می سازند. سعی می کنند اتو کشیده و منطقی 
و ب��ا مهندس��ی کامل اول کلم��ات و بعد جمالت را 
کنار هم بچینند. کوچک ترین تخطی از دستور زبان 
نمی کنند. کوچک ترین تخطی از بیان و زبان غالب و 
قالب نمی کنند. نوش��ته های آنها مالل آور است. مگر 
می شود چیزی نوشت که در آن هیچ هیجان، تحرک، 
ش��ورش، صدا یا دست کم نفس��ی نباشد و اسمش 
را هنر شعر گذاش��ت؟ این جمالت اتوکشیده را اگر 
بدون تقطیع بنویس��ند بهتر است هم برای خواننده 
هم برای نویسنده. علت خلق چنین نوشته هایی این 
است که این گروه بیش��تر از شعر و داستان و رمان، 
نقد و نظریه خوانده اند. زبان نویسنده مشخص است. 
زبان داس��تان نویس و ش��اعر حتی وقتی می خواهد 
در مورد مس��ائل اجتماعی یا حقوقی مقاله بنویسد 
مشخص است. ببینید صادق هدایت یا شاملو وقتی 
در مورد سیاست و جامعه   ایرانی می نویسند، زبان شان 
زبان شعر و داس��تان است. نوشته ها لو می دهند که 
نویسنده چه کتاب هایی و از چه نوعی مطالعه کرده 
است. خود من خواندن نقد گاهی برایم مالل آور است. 
در مورد هر چه هم نظر بدهم در جایگاه یک ش��اعر 
نظر می دهم نه جامعه شناس یا سیاستمدار. بر خالف 
دوستانی که وقتی شعر می نویسند شعر را ابزاری برای 
طرح ایده یا بیاِن نظری می پندارند. شعر ابزار نیست، 

به قول شاملو »خود زندگی ست.«
4.گروهی دیگر هم هس��تند ک��ه تصویر یا خیالی را 
تقلید می کنند. گاهی شاعری ایرانی یا خارجی تصویر 
یا عبارتی ناب در ش��عرش دارد. شاعر ما هم می رود 
همان را، عیناً یا مش��ابه اش را، می نویسد. اینجا دیگر 
بس��تگی به مخاطب دارد که قبالً آن ش��عر اصلی را 
خوان��ده یا نه. مث��ال: یک بار احتماالً در یک ش��عر 
زیباست که اسم کش��ورها یا شهرها ردیف شود، به 
عنوان مثال گفته ش��ود: »تو را در پای برج ایفل، بر 
اهرام مصر و در می��دان آزادی تهران دیدم...« تکرار 
این سطر با تغییر اسم شهرها و مکان ها اگر هم سرقت 
ادبی نباشد، تقلید محسوب می شود. فرمول تکراری 
برای ش��عر اصالً جالب نیست. به نظرم یک شاعر نه 
فقط باید با شاعران دیگر فرق داشته باشد بلکه کتاب 
به کتاب و شعر به شعر باید با خودش نیز فرق داشته 
باش��د. برای همین به کس��انی که زیاد می نویسند و 
کتاب زیاد چاپ می کنند اعتماد، ندارم چون کارشان 

شده است تقلید، سطحی نگری، تکرار و تکرار.
5.کس��انی که سعی می کنند ادای پدرها را در بیاوند 
و پدر فالن س��بک شعری باشند. ش��عر نو، سپید و 
گفتار تعریف های��ی دارند تفاوت هایی دارند. حاال اگر 
در پیشوند آنها یک حرف اضافه  »فرا« بیاوریم، حرف 
اضافه است. از کم سوادی و کمبود مطالعه و ظرفیت 
پایین اس��ت که با خواندن زندگینامه یک آدم بزرگ 
بخواهیم ادای او را در بیاوریم به خیال اینکه جایگاه 
او را خواهی��م یافت. همه  آنها را که این روزها مدعی 
سبکی جدید در شعر بوده اند، نه فقط نوگرا نمی دانم 

که بر اساس نوشته هایشان آنها را متحجر یافته ام.
در ضمن به »پست مدرنیس��م« در ادبیات اعتقادی 
ندارم و با علم به نظریه  پست مدرن اعالم می کنم تا 
کنون هیچ اثر ادبی پست مدرنی در جهان خلق نشده 
است. ش��اید در حوزه نظری موضوع جالبی باشد اما 
در عمل در قالب شعر و داستان تفاوتی بین این آثار 
مدعی پست مدرنیسم، با آثار مدرن ندیده ام. بخصوص 
اینکه بعضی افراد فکر می کنند اگر از اثر ادبی خود یا 
دوست ش��ان به عنوان یک اثر پست مدرن یاد کنند 
یعنی یک صفت خوب و پیشرو را به کار برده اند. اصاًل 
پست مدرن یک سبک یا مکتب نیست، یک وضعیت 
اس��ت، یک دوره اس��ت که وجود آن هم مورد شک 
است. در کل سبکی مانند کوبیسم )یا حجم گرایی( 
در نقاشی معنا دارد نه در شعر، روش موسوم به پست 
مدرن هم ش��اید در معماری تعریف داشته باشد، در 
ادبیات جایگاهی ندارد. هنوز آنچه در جهان ش��عر و 
داستان خلق می شود اگر خیلی نو و تازه باشد، مدرن 
است. مشکل اصلی ادبیات ما همین است که چنین 
اثری کمتر خلق می شود؛ اثری مدرن و پیشرو، فارغ از 

نامگذاری در مانیفست ها، ایسم ها و ایست ها.

یادداشتی از علی کاکاوند؛

سیدقاسم ارژنگ

بدینوسیله درگذشت معلم اخالق
نماد فرهنگ و منش اصیل گیالنغربی های با اصالت

 زنده یاد حمید یزدان پناه 
 را به جنابعالی و همه خانواده های گرامی وابسته 

تسلیت می گویم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد

بدینوسیله درگذشت فرهنگی با اصالت؛ 
 زنده یاد حمید یزدان پناه 

را که در دامان بزرگ خاندان یزدان پناه بالید و سال ها 
عزتمندانه زیست و منشاء خدمات فرهنگی_آموزشی 

چشمگیری بود،به شما، خاندان معظم یزدان پناه و جامعه ی 
فرهنگیان استان تسلیت می گویم. خداوند بزرگ به این عزیز 

سفر کرده در جهان باقی همنشینی با اولیا را عطا فرماید

برادر ارجمند

 جناب آقای دکتر مجید یزدان پناه
مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه

برادر گرانقدر

 جناب آقای دکتر مجید یزدان پناه
مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه

حشمت پارسا
سجاد  سلیمانی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرمانشاه

قوم لک از دیرباز
 چون سایر اقوام بیشتر دارنده فرهنگ و 

ادبیات و تاریخ شفاهی بوده و راز ماندگاری 
ادبیات این قوم در رازها و پاچا و آوازها 

و چلسروده هاست.

5



6

ھنری

ادبیات کوردي در جغرافیاي کرماشـــان و ایلام در این 

سا لها توانسـته است با هنر چهره هاي نام آشنا و جوانان 

صــاحب ذوق، به گنجینه اي ناب از آثار ادبی (شـــعر، 

داستان و پژوهش ) دست بیابد. بیشــترین محصــولات 

تولید ادبی کوردي در قالب هاي متنوع شعر است.  

اما در این میان، شعر کودك به عنوان جریانی ارزشمند 

و نوین در زیر مجموعه ي شـــعر کوردي، قابلی تهایی 

چشــمگیر را به نمایش گذاشته است که این سال ها در 

آثار کســـــانی همچون: دکتر رضا موزونی، کیومرث 

بلده، جمشید ویسـی، سالار شیرزادي، و ده ها نفر دیگر 

هواخواهان بی شماري یافته است. 

در این میان چاپ کتاب کودك کوردي نیز به جایگاه 

و اسـتاندارهاي لازم رســیده اســت که خود امري قابل 

تحســــین به شمار می آید. تازه ترین اثر چاپ شده در 

این وادي «ژژوو خان» اســـت. این مجموع هي شــــعر 

کوردي کودك اثر محمد مراد ينصـاري شاعر خوب 

ایوان غربی است که با تصویرگري خانم آمنه پورخلیل 

از سوي نشـر باشور منتشــر گردیده است. «ژژوو خان» 

در 16 صفحه تمام رنگی شامل 7 شعر براي گروه سـنی 

«ب» در قالب مثنوي است و اولین اثر نصــاري در زمینه 

شعر کودك به شمار می آید.

محمد مراد ينصـــــاري متولد 1369 در ایوا نغرب از 

شاعران و نویســـندگان ادبیات کوردي است و تاکنون 

13 عنوان کتاب در زمین ه شعر و ترجمه از او چاپ شـده 

اســت. گفتن یســـت «ژژوو» در زبان کوردي به معناي 

جوج هتیغی است

هفته نامه صداي آزادي در راسـتاي معرفی اسـتعدادهاي 

جوان شـعر و داسـتان کوردي در کرماشــان و ایلام براي 

دومین بار به معــــرفــــی چهــــره هاي جوان این حوزه 

جغرافیایی می پردازد. دبیرخانه جایـزه بلوط با اعلام آغاز 

به کار دور  هي دوم این جایزه، از شاعران و نویســـندگان 

جوان دعوت م یکند تا  5 اثر خود را به دبیـرخانه جایـزه 

بلوط ارســـال کنند. مهلت ارســـال آثار حداکثر تاپایان 

تیرماه 1399 خواهد بود.

در این دور هي جایـزه بلوط، هیأت داوران جایــزه که از 

چهر ههاي شاخص ادبیات کوردي هسـتند،ضمن بررسی 

آثار ارسالی، فعالیت هاي ادبی جوانان مســـتعد را نیز مد 

نظر قرار خواهند داد. گفتنی اســـــت در دور اول جایزه 

بلوط محمد مرادي نصـــــــــاري و محمدجواد جلیلیان 

برگزیده شدند.

شاعران و نویســـندگان کورد کرماشان و ایلام می توانند 

آثار خود را به یکی از نشان یهاي زیر ارسال نمایند: 

 کرماشــان، خیابان مدرس، جلوخان ، ســـاختمان دکتر 

رحیمی، دفتر هفت هنامه صــــداي آزادي، دبیرخانه جایزه 

jalil20@gmail.com   بلوط

 باد می وزید. شاخه هاي درختِ توتِ کهنسال تکان می 

خوردند. زمین را دانه هاي توت رسـیده شـهدآلود فرش 

کرده بود. هیچ کس نه از شــاخه و نه از روي زمین توت 

نمی چید و بر نمی داشت.

پارســال در همین هنگام کمتر رهگذري از وســـوســـه 

چشیدن طعم توت رسیده آبدار چشم می پوشید. امسـال 

چهره بیشــترِ رهگذران را نقابی سفید پوشانده بود و آدم 

ها از هم گریزان بودند و با شـــــــــــتاب از کنارِ هم می 

گذشتند.

کودکی در پیِ مادرش روانه بود. مادر در دنیاي خودش 

پرســـه می زد و صـــورت کودك را ماســـکی بزرگ 

پوشانده بود. کودك به گنجشــکی که بر شاخه درخت 

نشسته بود و توت می خورد خیره شده بود.

مادرش با تندي گفت: جا نمانــی زود باش مـــی خواي 

مریض بشی؟ کودك خم شد و از زمین دو توت درشتِ 

آبدار برداشـت و در دهان گذاشـت و به شـیرینی گفت: 

آمدم.

بی تردید االن سکان کشــــــــتی شعر مدرن 

کوردي استان در دست جوانترهاییست که با 

عشــق و عالقه و شیدایی فراوان در این وادي 

گام می زنند و آیند هنگرانه  پایه هاي شـــــعر 

مدرن کوردي اســـــتان را بنیان می گذارند . 

نیروي تازه نفسی که روحی تازه به کالبد شعر 

کوردي دمیده اند و مجهــــز به خون جوان و 

همت عالی در این عرصه  پیشتاز هستند . طی 

دست کم دهه ي اخیر دستاوردهایی به دست 

آمده که دهه ها بود  از آن نه خبـــــــري و نه 

نشـــانی نبود . تجربه کنگره شعر کوردي هانا 

که اخیـرا به همت حوزه هنـري تدارك دیده 

شــــــــد نمونه کوچکی بود از ظهور و بروز 

شـــاعران جوان کوردي ســـرایی که خوش 

درخشـــــیدند و آثارشان با استقبال کم نظیر 

مردم شعر دوست و فرهنگ مدار ایالم مواجه 

شد . این حجم از انرژي و تازگی نه در قبل از 

انقالب نه بعد از آن تا تقریباهفت هشـت سال 

پیش سابقه نداشته اسـت . اگر برخی اسـتثناها 

را کنار بگذاریم مــــی توان با قاطعیت گفت 

شعر مدرن کوردي استان با ورود این جوانان 

پا در عرصه ي تازه و درخشــــانی گذاشته  و 

دارد دوران شکوفایی و بارآوري خود را طی 

می کند .پر بیراه نیســــت اگر بگوییم دوران 

طالیی شـعر کوردي ایالم فرا رسـیده اسـت . 

اما هنوز راههاي نرفته ي بسیاري باقی مانده  و 

ظرفیتهاي بدیع فراوانی  مغفول مانده اســت . 

در کنار این دســتاوردها آســیب هاي نیز در 

کمین ادبیات کوردي استان هسـت . یکی از  

آسـیبهایی که می توان بدان اشـاره کرد غلبه 

ي قالب کالسیک و خصـوصا غزل است که 

تا حدودي می تواند خطر محدود شدن شـعر 

ما به قالبی خاص را در پی داشـته باشـد . غزل 

کوردي امروز به همت جوانان با اســـتعداد ، 

جانی تازه گرفته و فضـــاهاي نو و بدیع را در 

این قالب سنتی و هنوز پر طرفدار دمیده است  

اما همانطور که اشـاره شــد در بلند مدت می 

تواند به بازتکرار کلیشـــه و رخت بر بســـتن 

تازگی از این آثار منجر شـود . ما در غزل هر 

چقدر هم نوگرا و پیشـــــــتاز باشیم باز قید و 

بندهایی که ذاتی این قالب است می تواند در 

گفتن برخی حرفها و اشـــاره به برخی چیزها 

زبان ما را الکن ســــــازد . ما همین امروز هم 

شاهد چنین کلیشــــــــه ها و بازتکرار برخی 

اجراهاي شعري هســتیم . خطري که بســـیار 

جدي و آسیب رسان است . نســخه برداري و 

تاثیرپذیري و تشـــابهات زبانی و مضـــمونی 

همین االن هم در حال رخ دادن است . شاعر ، 

خصوصا شاعر مسـتعد و جوان بیشـتر به دیده 

شدن و نام آوري می اندیشد، البته این حق هر 

شاعر مسـتعدیســت اما خطرساز هم هســت . 

دیده شده است شعري با مضـــــمون و زبانی 

خاص مثال عاشـــقانه  مورد توجه قرار گرفته 

متعاقب آن و بطور طبیعی دیگران دنباله روي 

آن نمونه ي خاص را مورد اهــــتمام داده اند  

سـپس شــاهد بوده ایم که در اندك زمانی با 

حجم عظیمی از شعرهاي همسان و ضعیف تر 

از نســـــخه ي متعالی روبروییم این همرنگ 

شدن و تبدیل به نســــــخه ي ضعیف تري از 

همدیگر شدن  یعنی هرز رفتن این انرژي .  بر 

این اضـــافه کنید قالب غزل را و ســـیطره ي 

قالبی خاص را بر کلیت جریان شعري استان .

 تشــویق به رفتن به سمت قوالب تازه تر مانند 

نیمایی و سپید و گشــودن درهاي تازه تري به 

شـــــعر ، پر و بال دان به جا هطلبی جوان ترها 

براي فتح گسـتره ي جغرافیایی گسـترده تر و 

یافتن مخاطبـی فـراتــر از کوردزبانان و وارد 

شــدن به دیالوگ با جهان و مخاطبان جهانی 

می تواند راهگشـــــا باشد .اینها البته شدنی و 

ممکن است . شاعر و نویسـنده اي که از خود 

و فرهنگ ناب خود و با زبان منحصـــر به فرد 

مادري اش می نویســــــد به راحتی می تواند 

پنجره اي براي گفتگو و تعامل با مـردمانـی از 

فرهنگ و زبان دیگر بگشـــاید . این مهم البته 

بدون مطالعه و آشــــــــنایی با آثار طراز اول 

جهانی و بین المللی و پیوند محکم با تفکرات 

امروزین میسر نیست .

شــــاید بتوان  هنوز ادبیات ما را روســــتایی 

قلمداد کرد. هنوز شـــــاعر جوان ما مظاهر و 

تفکـر جهان امـروز را آنچنان که باید در اثــر 

خود بازنتابانده است . باید هشــــــیار بود که 

تبعیت از قدما و حتــی گاه چیـــزهایـــی که 

خوشـایند برخی ذائقه هاســت ما را به کلی به 

سمت و سویی صرفا عامه پسند نکشاند .

 ریشه گرفتن از سنت و آموزه هاي کهن نباید 

به کهنه گـــرایـــی؛ و گام زدن بــــر رد پاي 

گذشتگان، نباید به درجا زدن و گیر افتادن در 

تسلسـلی باطل ختم شود . در راه سپردن آسان 

تر جوانان به سمت خلق آثار چشـــمگیر البته 

تشویق و پشتیبانی پیشکسوتان بسیار می تواند 

راهگشا باشد .

نگاهخبر

حسین شکربیگی. ایالم

شعر مدرن کوردي

دستاوردها و خطرات 

«ژژوو خان» مجموع هي شعر کوردي کودك منتشر شد

جایز هي ادبی بلوط
دکتر شهریار طاووسی :

 براي دومین بار برگزار می شود:

S E D A Y E A Z A D I

شماره  576       29خرداد ماه 1399

بدینوسیله درگذشت برادر گرانقدرتان؛ معلم شریف و ارجمند

زنده یاد حمید یزدا نپناه

را به خدمت شما، خاندان بزرگوار و دوستداران آن فرهنگی فاضل تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند کریم براى آن 

عزیز سفر کرده، رحمت واسعه و براى خاندان گرامی یزدا نپناه و سایر بازماندگان صبر و اجر طلب م ینماییم.

برزگر، محمدي، داودي زاده، حسین زاده 

همکاران شما در شهرستان ها و مناطق اورامانات

برادر گرامی جناب آقاي دکتر مجید یزدا نپناه 

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان کرمانشاه

شاخه هاي 

درختِ توتِ کهنسال
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فرهنگی

S E D A Y E A Z A D I

شماره  576       29 خرداد ماه 1399

خبر تلخ کوچ ابدي برادر گرام یتان معلم شریف و انسان با فضلیت 

زنده یاد حمید یزدا نپناه

موجب تأثر عمیق هم هي دوستان و همکارانتان در آموزش و پرورش شرق استان شد. ضمن عرض تسلیت به مناسبت 

این ضایعه دردناك از درگاه خداوند کریم براى آن مرحوم، غفران الهی و رحمت واسعه و براى خاندان گرمی یزدا نپناه و 

سایر بازماندگان صبر و اجر طلب م ینماییم.

کریمخانی، کیهانی، الماسی فرد، کاظمی، خزایی، باقري 

همکاران فرهنگی شما در شهرستانها و مناطق شرق استان

برادر گرامی جناب آقاي دکتر مجید یزدا نپناه 

     غلامرضا الماسی

ـیدن سیگار و قلیان و مواد افیونی دیگر،  ـانهایی که به جاي کشــ سلام بر انسـ

کول هپشتی را  با مقداري مواد خوراکی ساده و کنسـروي و لیتري آب کول 

ـتانها را در پیش می گیرند. درود بر پاك سرشتانی که در  کرده و راه کوهس

ـتان کوشا  نگهداري کوه، گیاهان کوه، درختان کوه و علوفه و مراتع کوهس

و با دلســـوزي ضمن پا كکردن آبشـــخورهاي ساخته شده توسط محیط 

ـبت به لوله گذاري و حتی  زیســت و آبشــخورهاي طبیعی چشــم هها نســ

سیمانکاري و نوسازي حوزچ ههاي چشم هها اقدام می نمایند.

ـبت به  درود بر بزرگوارانی که با برداشتن  قدمهایی هرچند کوچک نســـــ

ـازي  ـانها به ورزش ، سلامتی، کوهنوردي، نظافت و پاکسـ تشـویق دیگر انس

رمـی  رخواهانه ـب ران قدمهاي خـی کوه و ارج و قرب نهادن به منابع طبیعـی اـی

دارند.

ـادي با  انسانهایی که درگیرودار تمامی مشکلاتشان و تمام گرفتار يهاي اقتص

ـانهاي دیگر اقدام به تهی هي تابلو  زحمت فراوان براي تشــویق جوانان و انســ

مشخصات کوهها و قل هها نموده و با هزار زحمت و مشقت نسبت به حمل و  

نصـب و سیمانکاري این تابلوها اقدام می نمایند. اما مدتی است یک یا چند 

نفر در اقدامی غیر ورزشی مبادرت به کندن و پرت کردن و سربه نیســــت 

کردن این تابلوها نموده و باعث رنجش و د لنگرانی کوهنوردان می شوند.

ـیت شخص وعلت و  فارغ از هرگونه پیش داوري در خصـــوص شخصــ

ـایر کوهنوردان را اینجا اعلام می  منظور از انجام این کار، صــرفاً دیدگاه سـ

ـیار  نمایم. نود و نه درصد از برادران و خواهران کوهنورد از این کار بســــــ

ـتفاده از آهن  متعجب و حیرت زده اند. ابتدا کار را به یک نفر دزد براي اسـ

تابلوها مربوط می دانستند. سپس با توجه به سب ک و ک مبها بود ن و دور بودن 

بسیاري از قل هها این موضوع را منتفی دانستند.

و اما نظر برخی دیگر این بود که شخصی که این کار را انجام می دهد خود 

دوستدار طبیعت و محیط زیســت بوده و دلش می خواهد این تابلوها را که 

باعث تشویق و ترغیب کوهنوردان به بالا رفتن از کوه و عکس گرفتن با این 

تابلوها است را از بین ببرد! تا دیگر مردم از کوه بالانرفته و عکس نگیرند.البته 

و صد البته این فکر اشتباه است. چون هر کس راه می افتد و ورق نوشت  هاي با 

نام قله و گروه صــعود کننده بر می دارد به قله صــعود می کند، عکس می 

گیرد و بر می گردد.

ــــزي فقط و  در این رابطه به علت حجم بالاي تابلوها در مقابل یک تابلو فـل

ـتري وارد می شود. بدون اینکه از گم شدن  فقط به طبیعت ضرب هي بیشــــــ

ـند.برادر یا خواهر عزیز لطفاً از این عمل غیر  ـیده باشــ تابلوها به نتیج هاي رسـ

منطقی و غیر ورزشـکاري پرهیز نمائید. شــما به هر منظوري اینکار را کرده 

باشید باز هم کارتان درست و فرهنگی نیست.

ـ هي فرهنگ و ادبیات،  ـان در عرصـ صـداي آزادي: کرماشـ

ـت هاند  ـا نهاي قابل احترامی دارد. نا مهایی که توانسـ نا مها و نش

چراغی بیفروزند و مسیر فرهنگی این شهر و دیار را هموارتر 

کنند. کمتر کسـی هســت که در کرماشان زندگی کند و با 

ـید یوسـفی  نام پیر سفید پوش ادبیاتش آشنا نباشد. استاد فرش

ـنا در این جغرافیاي فرهنگی  ـاعر و پژوهند هاي نا مآش معلم، ش

اســــــت. جغرافیایی که تنوع ســـــــالیق هنري، فکري و 

فرهنگ یاش از هر دیار دیگري افزون تر اســـــــــــت. وي 

مهما نمان در صـداي آزادي بود. باز با همان «سـفیدپوشــی» 

ـاده آمد.  معروف و همان شو خطبعی همیشـگی! با رویی گُش

بذل هگویی کرد. شعر خواند؛ چند غزل و رباعی کوردي! نقد 

ـان پیش از صــفویه  ـابقه شـعر فارسـی را در کرماشـ کرد، س

ندانست. از عباسی قصـري به حافظ زمانه تعبیر کرد. خبر داد 

ـار دارد... و گپ و گفتی هم  که چند کتاب تازه در راه انتشـ

خروجی این دیدار شـد که تقدیم شـما مخاطبان گرامی می 

شود

ـتاد سالگی همچنان  استاد یوسفی!  اکنون که بر فراز هشـــــ

ـتاده اید، اگر بخواهید سري به  سالمت و سفیدپوش! ایســـــ

ـی تان چه  ـرگــردانید از روزگار کودکــی و جواـن عقب ـب

خواهید گفت؟!

ـاهد می گیرم یک دود تجربه نکرده ام.  در عمرم خدا را شــ

در عمرم یک دقیقه ورزش نکرده ام. دوچرخه ســواري بلد 

ـتم. یک بار پایم به توپی نخورده. البته دلیل  نیستم. شنا بلد نیس

ـاعت بودم. پدر نداشتم . هر بار که چشـمم را  داشت. بی بض

باز م یکردم، دیدم مادر دارد «کالش» م یبافد و یا پش مریسی 

می کند تا مرا اداره کند و با این حساب پول کرایه دوچرخه 

نداشتم و باقی قضایا...

تا اینکه اتفاق مهمی در زندگی ام افتاد. کالس نهم که بودم. 

معلم زبانی برایمان آمد. یک روز کالس مان را به تا قو هسان 

برد که با هم ناهاري خورده باشیم و تجربه اردویی هم شکل 

گرفته باشــــد. آنجا برایمان صــــحبت می کرد. از زندگی 

خودش که هیچکس را نداشته اسـت. نه مادر نه پدر نه برادر 

و نه هیچکس!. مـــرا بخودم آورد. به خودم آمدم. دیدم من 

ـته اســت.  مادر دارم و نعمت هاي دیگري که آقا معلم نداش

پس من می توانم رشــــد کنم. این تلنگر مرا بیدار کرد. کم 

کم از جا برخاستم و امیدوارانه تر به زندگی نگریستم. 

ـتید شاگرد  جزو دانش آموزان سطح پایین بودید یا می توانس

اول هم باشید!؟

ـیل  اتفاقاً شاگرد ممتاز بودم. می توانستم همه رشت هها را تحص

کنم. روزي با معلم محترمی به نام «شـــرافت وزیري» روبرو 

شدم. به شوخی گفت: آقا معلم! می خواي چکاره بشــــی؟ 

گفتم خودم هم هنوز نم یدانم و فوري گفت: «بیا بشـو معلم! 

ـتاد و پنج تومانی  دو سال دانشسـرا میري و بعدش حقوق هش

می گیري!» این 86 تومان، آتشــی شد و به جانم افتاد. صبح 

روز بعد ثبت نام کردم که مادرم کمی راحت شــــــــــود.  

خوشبختانه رفتم و هشتاد تومان را ماهیانه به مادرم می دادم و 

شش تومانش را در جیب می گذاشتم. سال 1339 بعد از دو 

سال دانشسرا، معلم شدم و حقوقم هم تغییر چشمگیري کرد. 

حاال برگردید به همان بحث پرهیز از ورزش! و زندگـی تان 

در ایام معلمـــی. چه اتفاقات دیگــــري در زندگــــی تان 

برجستگی خاص دارد؟!

راستش چون عقد هي خاصی نسبت به ورزش دارم، شب ها 

ـبک هي ورزشـی تلویزیونی را نبینم، خوابم نمی برد.  تا یک ش

ـتان حکیم نظامی بودم. اولین  انقالب که شـد، من در دبیرسـ

ـید، من بودم. اما با کمال  کســی که عکس شاه را پایین کشـ

ناباوري بعد از پیروزي انقالب، پاکسازي و چهار سال از کار 

ـتان که  محروم شدم. جالب است بدانید یکی از دبیران دبیرس

در حمله موشکی شهید شده بود، در مدرسه برایش مراسمی 

ـتیم. در پرونده ام به همین  گرفته بودیم و «چمري» هم داشـــ

خاطر نوشته بودند که در عزاداري شهدا، موسیقی نواخته اند. 

ـنیدنی  جر مهاي دیگري که در آن پرونده ثبت شـده بود، شـ

ـتکبار به خرج می  ـیدن لباس، اس ـته بودند در پوش اسـت: نوش

دهد. باالخره پس از کش و قوس هاي زیاد و پرونده اي که 

ـان با شرافت سر راهم قار  به تهران انتقال یافت، یکی دو انســ

گرفتند و ب یگناه یام را اعالم کردند. 

ـتاقم از رگ و رسه ي خانوادگی هم بگویید و این که  مشـــ

این پیوندها چگونه شما را با ادبیات کوردي اُخت کردند؟

با صــراحت بگویم: پدرم کورد، مادرم کورد، جد اندر جد 

ـتم و اهل روستاي تاالندشت.  کوردم. اصالتاً ماددشتی هســـ

ـاه می شـود. آن  جد پنجم من به نام «بهارویس» سـرباز نادرش

ـان به دســت عثمانی افتاده بود. به جنگ کوپال  زمان کرماش

پاشا می روند و پس از شکسـت کوپال، در کرماشان ساکن 

ـیار مهم است. توجه به ادبیات  م یشوند. کورد بودنم برایم بس

رین کارهاي من بوده و روي این  ز یکـی از مهمـت کوردي نـی

ـتم. خوب است به نکته اي در این باره  ـاس هسـ ادبیات حسـ

اشاره کنم. یکی از نویسندگان لُر مالپریشان و تمکین و چند 

ـتان معرفی کرده بود که این  شاعر دیگر را جزو شـعراي لرس

گونه اتفاقات نمی بایســــت می افتاد. تلفن زدم گفتم: استاد 

ـنفري(خدابیامرزاد) چرا اینطوري کردي؟ به شوخی  غضــــ

ـیربه  گفت: من پســـر «نظه»ام(نظرعلی خان) . پدرم با شمشــ

کوردها حمله می کرد و خودم با قلم. و...

وضــعیت ادبیات کوردي در روزهاي آغازین زندگی ادبی 

تان در کرماشان چگونه بود؟ اساساً چه کسی علمدار ادبیات 

کوردي در آن سالها به شمار می رفت؟!

سوال خوبی است. حقیقتش این است که اولین کسی که در 

ـالها به شـعر کوردي توجه کرد، «تمکین»  کرماشان در آن س

ـاعران دیگري بوده اند که از بزرگان شـعر  بود. قبل از وي ش

کوردي محســوب می شوند مثل : سیدصالح، سید یعقوب، 

ـان به  خاناي قبادي و... در ایام زندگی تمکین در کرماشـــــ

دالیلی داشت شعر به زبان کوردي فراموش می شد. تا اینکه 

با شعر معروف «بۆبۆڵ گۆزار عشــــقم باڵ پ هروازم نی ه!» 

ـان کرد.  اعالم آغازي دیگر براي شــعر کوردي در کرماشـ

ـتی تمکین سـهم  ـتاد من بود ه اسـت. براس زند ه یاد تمکین اس

بســـــــزایی در احیاي ادبیات کوردي در کرماشان داشت. 

ـاعرانی جلوه  انجمن ادبی سخن در آن سالها با لطف چنین ش

ـتیم که در خدمت  اي خاص داشت. ما موظف بوده و هســ

ـال ها هنوز هم در انجمن  ـیم. پس از سـ ادبیات کوردي باشـ

هاي ادبی وقتی می بینم جوانی شـــعر کوردي می خواند، با 

تمام وجود خوشحال می شوم. وقتی پدر کورد، مادر کورد! 

باشند چرا به زبان کوردي شعر نگوید!؟

گویا روزي به تبریز دعوت شـده بودید و همه مهمانان شـعر 

ترکی می خواندند و شما هم عکس العملی داشتید!؟

بله! دقیقاً. روزي به مراسم بزرگداشت استاد شـهریار در تبریز 

دعوت شــــدم. مهمانان مختلفی از جاي جاي ایران دعوت 

ـاعران تبریزي که براي شــعر خوانی دعوت می  بودند اما شـ

شــدند، همه و همه تُرکی ، شـــعر می خواندند. می خواهم 

ـیار اهمیت دارد. در اواسط  بگویم که حرمت زبان مادري بس

برنامه شهریار پشـت تریبون رفت و با آن لهجه خاص کفت: 

ـلمانها شاعران غیر ترك هم داریم و... بعد ازمن  آخه نامســـ

دعوت شد که شعر بخوانم. من هم پشـت تریبون که رسیدم 

شروع کردم به خواندن شـعر کوردي. و شـهریار هم گفت: 

زدي ضربتی، ضربتی نوش کن و...

ـتاقم مخاطبان  اگر موافقید دوباره به تمکین برگردیم. مشـــــ

صداي آزادي این شاعر ارزنده را بیشتر بشناسند.

ـاري ابتدا «غمگین» تخلص می کرده اما محمد  کریم کوهس

ـباب می گوید چرا غمگین!؟ شــــما باید تمکین  جواد شـــ

تخلص می کردید و از آن پس تخلصش «تمکین» می شود. 

کارمند پست و تلگراف بود. موهایش را همیشـه می تراشید. 

ـائل مورد توبیخ قرار می  کراوات نمی زد و براي همین مســ

گرفت.  براي امام حسین شعر می گفت و چه سوزناك می 

ـایه بودیم.  گفت: «اصغر زارم نیه طفل نازارم نیه و..» همســـــ

بسیار معتقد بود. 

اعتقاد داشت اگر اشـکی ریخته می شـود، تنها باید براي امام 

ـین باشد. دختر هفت هشــت ساله اي داشت که با تمام  حسـ

ـتدارش بود. روزي که پدر ســر کار می رفت و  وجود دوس

ـادف جان می سپارد.  نادانسته دنبالش کرده بود، در یک تص

چند روزي او را ندیده بودم تا اینکه در دکه آقاي خرمپور با 

ـیدم. ســـرش را تا می  او روبرو شــدم. دلیل غیبتش را پرسـ

توانســــت باالگرفت. تعجب کردم . چند دقیقه اي به همان 

ـیدم. از  حالت ماند و بعد که رفت از عمو فرج دلیلش را پرس

مرگ دخترش گفت و اینکه او اعتقاد دارد نباید اشــــکش 

زمین ریخته شـــــود. همان اعتقادي که درباره اش گفتم....! 

روزهاي عاشورا گل بر سـر می گرفت و با پاي پیاده به دنبال 

ی هم که آخـرین لحظات  عزاداران حرکت می کـرد. زماـن

ـپري می کرد، با پنبه آب بر روي لبش می ریختند.  عمر را س

ـنیدم که می گفت: «قربان لب  در همان حال هم از او بارها ش

خشکت یا امام حسین» در همان آخرین لحظات عمر به پسر 

گفت: شـعرهایم را در اختیار آقاي یوسـفی قرار بدید و خدا 

ـتم آن را چاپ و منتشـر کنم... پایان بخش  را شکر که توانس

اول.

شعر جوان کرماشان

بخش اول

گفتگو با استاد فرشید یوسفی شاعر و پژوهند هي کرماشانی

تمکین سهم بسزایی در احیاي

ادبیات کوردي در کرماشان داشت

مواظب تابلوهاي ارتفاعات باشیم

از شرم صداي خوش بلبل سرخ است ؟!

یا از تبِ تکرارِ تغزل سرخ است؟!

انگار نه... در هجومِ پاییزِ پلید 

از سیلی باد صورتِ گل،سرخ است...!!

(2

او را گذر قرون مقاوم کرده 

آزادگی اش به ارمغان آورده 

هرچند که پابند زمین است کوه 

در دامن خود بلوط ها پرورده...!

(3

از حال و هواي شهر من آگاه است 

با شادي و غم هاي همه همراه است

پر هیبت و پایدار ،  مانند پر آو

این کوه همیشه پشت کرمانشاه اس  ت...!

(4

زخمی ست که از خون دلش می نوشد 

یا مرهمی از نمک به تن می پوشد 

این زخم بی التیام در سینه ي ما 

چون خون سیاوش از زمین می جوشد...!

 سارا قره تپه
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