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مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان:

۱۱ هزار هکتار زمین کشاورزی 
در کرمانشاه زیرکشت 

چغندرقند بهاره می رود

۱۵ سال
زندگی خوابگاهی

روایتی از الهام کرمیان

دبیر ستاد انتخابات استان:

انتخابات شورای شهر کرمانشاه
تمام الکترونیکی
برگزار می شود

رئیس کانون وکال کرمانشاه:

برخی رسانه ها
وکیل هراسی

می کنند

کیانوش رستمی وزنه بردار کرمانشاهی:

خیلی ها می خواهند
از ورزش بیرونم کنند

اما من خداحافظی نمی کنم 

زمزمه های موج چهارم کرونا با طعم انگلیسی

کرونا یک سالگی خود را پشت سر گذاشت و در آستانه 
رونمایی  آن  از  جدیدی  نوع  کشور  به  ورودش  سالگرد 
شده به نام کرونای انگلیسی؛ تقارن ورود این نوع جدید 
بازار  شلوغی  و  خریدها  دیدوبازدیدها،  و  سال  پایان  با 
دوچندان  ویروس  این  اوج گیری  درباره  را  نگرانی هایی 

کرده و گویا اسفند سختی در پیش رو داریم.
کشور  محدود  استان  چند  در  انگلیسی  کرونای  اگرچه 
شیوع پیدا کرده و به بسیاری از استان ها هنوز نرسیده 
و  بهداشتی  پروتکل های  نکردن  رعایت  صورت  در  اما 
کشور  تمام  در  آن  فراگیرشدن  کرونایی  محدودیت های 

دور از انتظار نیست.
پس از گذشت یک سال از ورود ویروس کرونا به کشور، 
تجربه نشان می دهد که قرنطینه کردن شهرها و ایجاد 
محدودیت های کرونایی در عدم انتظار ویروس و سرایت 
آن بسیار موثر است و مسئوالن باید برای جلوگیری از 
نوع انگلیسی این ویروس این موضوع را در اولویت قرار 

دهند.
پروتکل های  رعایت  خانه،  در  مردم  ماندن  بر  تاکید 
و  و شستشوی دست ها  ماسک  زدن  از جمله  بهداشتی 
ترددهای  و  مسافرت ها  حذف  اجتماعی،  فاصله  رعایت 
غیرضروری، برگزار نکردن هرگونه مراسم جشن و عزا و 
دورهمی می تواند به کاهش چرخه انتقال ویروس کمک 

زیادی کند.
آغاز  اگرچه واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در کشور 
شده اما این موضوع هنوز عمومی نشده و تنها به کادر 
درمانی تزریق شده و عمومی شدن واکسن زمان بر است و 
از این رو بهترین راهکار برای جلوگیری از انتقال ویروس 

رعایت پروتکل های بهداشتی است.

نگرانی ها از همه گیری کرونای انگلیسی
در  اکنون  بهداشت  وزارت  سخنگوی  اعالم  اساس  بر 
کشور ۱۱ شهرستان قرمز، ۵۲ شهرستان نارنجی، ۲۱۷ 
کرونای  اما  است  آبی  و ۱۶۸ شهرستان  زرد  شهرستان 
انگلیسی وارد استان خوزستان شده و هر روز نیز قربانی 

می گیرد.
با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی  و  بهداشت  وزیر  معاون 
حرکت  شرایط  همین  با  اگر  اینکه  اعالم  با  نیز  کرونا 
ویروس  گفت:  می افتد،  اتفاق  کرونا  چهارم  خیز  کنیم، 
را  آن  انتشار  جلوی  می توان  اما  داد  تغییر  نمی شود  را 
گرفت. به گفته او ویروس کرونای جهش یافته در کودکان 
و نوجوانان نسبت به ویروس قبلی، عالمت دار شده و نیاز 

به بستری آن ها بیشتر شده است.
از سوی دیگر وزیر بهداشت نیز در جلسه ستاد کرونا از 
بی توجهی عده ای به پروتکل های بهداشتی عصبانی شد 
چرا  می کند،  گرفتارمان  اپیدمی  می زنیم  فریاد  گفت:  و 

گوش نمی کنید؟
ویروس جهش یافته  اینکه  بیان  با  نمکی«  دکتر »سعید 
در کشور در گردش و به مراتب سرکش تر و مهاجم تر از 

ویروس قبلی است، اظهار داشت: کانون اصلی گرفتاری 
انگلیسی،  جهش یافته  ویروس  با  خوزستان  در  ما 
این  از  و  می آمدند  عراق  کشور  از  که  بودند  مسافرانی 
رو مرزهای خوزستان را بستیم و تا اطالع ثانوی، عبور و 
مروری از مرزها نخواهیم داشت و با همکاری وزیر کشور 
مرزهای ما و عراق در استان های غربی مانند کرمانشاه و 

ایالم نیز به سرعت بسته خواهد شد.

ممنوعیت تردد مسافر از مرزهای کرمانشاه
استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه به واسطه ۳۷۱ کیلومتر 
مرز مشترک با کشور عراق و داشتن ۲ مرز رسمی و چهار 
بازارچه مرزی محل عبور و مرور اتباع خارجی است و از 
این رو نگرانی ها در این استان به واسطه ترددهای مرزی 

بیشتر است.
کرونای انگلیسی اگرچه تاکنون به استان کرمانشاه وارد 
نشده اما امکان سرایت آن به استان دور از انتظار نیست 
و از این رو مسئوالن در اقدامی منطقی تردد مسافر را از 
روز شنبه سوم اسفندماه تا اطالع بعدی از مرزهای استان 

به منظور مقابله با کرونای انگلیسی را ممنوع کردند.
ستاد  سخنگوی  بهرام نژاد«؛  »مسعود  که  آن چنان 
کرد:  اعالم  ایرنا  به  کرمانشاه  کرونا  با  مقابله  و  مدیریت 
بر اساس تصمیم ستاد استانی مدیریت کرونا با توجه به 
تهدیدات بهداشتی و شیوع واریانت جدید ویروس کرونا 
پایانه های  عراق،  کشور  در  انگلیسی  کرونای  به  موسوم 
شیخ  و  سومار  شوشمی،  خسروی،  پرویزخان،  مرزی 
صله تا اطالع بعدی به روی مسافران ورودی و خروجی 

مسدود می شود.
داخل  اکنون  که  عراقی  مسافران  داشت:  اظهار  وی 
کشورمان هستند می توانند با مراجعه به مرز و با همراه 

داشتن تست کرونا از مرز خارج شوند.
سخنگوی ستاد مدیریت و مقابله با کرونا استان کرمانشاه 
گفت: ترانزیت و فعالیت تجاری همچون روال گذشته و 
رانندگان  و  می شود  انجام  مرزها  در  بهداشتی  تدابیر  با 
قطعی  تشخیصی  آزمایش  انجام  با  ترانزیت  خودروهای 
کرونا )رپید تست یا پی سی آر( تحت نظارت نیروهای 
شدن  منفی  و  مرزی  صفر  نقطه  در  مستقر  بهداشتی 

نتیجه آزمایش، می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

کرونا انگلیسی در راه کرمانشاه
اما استاندار کرمانشاه نگران ورود نوع انگلیسی کرونا به 
استان است و در جلسه ستاد کرونای استان با اشاره به 
شناسایی ویروس کرونای انگلیسی در استان خوزستان، 
گفت: اگر خدای نکرده این ویروس به استان ایالم برسد، 
شک نکنید به سرعت به کرمانشاه وارد می شود و می تواند 
بسیار مشکل ساز باشد چرا که این نوع ویروس همه گیری 

فراوانی دارد و هیچ فردی را در امان نمی گذارد.
کرونا  چهارم  پیک  اینکه  به  اشاره  با  بازوند«  »هوشنگ 
در پیش است، رعایت پروتکل های بهداشتی را مهم ترین 

با  و  این ویروس دانست  انتقال  راهکار در حذف چرخه 
توسط  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  اکنون  اینکه  بیان 
مردم استان زیر ۵۰ درصد است، تاکید کرد: باید رعایت 
پروتکل های بهداشتی در همه شهرها به باالی ۸۵ درصد 

برسد تا شاهد اوج گیری کرونا در استان نباشیم.
سطح  در  کرونا  گانه   ۲۴ محدودیت های  تصویب  به  او 
استان نیز اشاره کرد و افزود: در این محدودیت فعالیت 
هیچ شغلی تعطیل نشده، اما باید پروتکل های ابالغی به 

شکل جدی رعایت شوند.
به  عزا  مراسم  برگزاری  از  همچنین  کرمانشاه  استاندار 
تصریح  و  برد  نام  بیماری  شیوع  عوامل  از  یکی  عنوان 
به هیچ عنوان  پرجمعیت  ختم  مراسم   برگزاری  کرد 
پسندیده نیست از این رو شهرداران باید مانع برگزاری 
این مراسم ها به ویژه در سطح آرامستان ها شوند. او تاکید 
ابتال  به  منجر  می تواند  فاتحه  مراسم های  برگزاری  کرد 
رو  این  از  شود  شهروندان  از  تعدادی  مرگ  و  کرونا  به 
هیچ سهل انگاری در این زمینه پذیرفته شده نخواهد بود.

اگرچه شهرستان های استان کرمانشاه اکنون در وضعیت 
زرد و آبی قرار دارند و شهرستان قرمز ندارد اما نادیده 
به  را  استان  می تواند  بهداشتی  پروتکل های  گرفتن 
امسال  آبان  در  که  همان طور  برگرداند  قرمز  وضعیت 
بود  حاکم  استان  شهرستان های  اغلب  در  وضعیت  این 
به  نیز  را  فراوانی  و شمار  گرفت  را  زیادی  افراد  جان  و 

کرونا مبتال کرد.

رعایت پروتکل ها همچنان مهم ترین راهکار مقابله 
با کرونا

در  مردم  بی اعتنایی  و  بی توجهی  از  بخشی  شاید 
ماه های اخیر نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی به 
مردم  و  باشد  مربوط  کرونا  واکسیناسیون  آغاز  موضوع 
را  کرونا  زیاد  شده  کشور  وارد  واکسن  اینکه  خیال  به 
عضو  منصوری«  »محمدرضا  دکتر  اما  نمی گیرند  جدی 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و متخصص 
واکسن  تجویز  امکان  اینکه  بیان  با  عفونی  بیماری های 
از همه  افزود:  کرونا در استان اکنون فراهم شده است، 
واکسیناسیون  شدن  عمومی  زمان  تا  می خواهیم  مردم 
تمام پروتکل های بهداشتی را برای پیشگیری از ابتال به 

این ویروس و سرایت آن رعایت کنند.
وی توضیح داد که بنده هم جزو افرادی هستم که واکسن 
دریافت کردم چرا که ویروس کرونا همه گیری است و در 
همه جا بومی شده و به صورت آندمیک درآمده و مردم 
ما هم به خوبی رعایت می کنند اما راه اصلی پیشگیری از 
این بیماری واکسیناسیون است اما واکسیناسیون به این 
منزله نیست که خیالمان راحت باشد که از نظر بیماری 
کووید ۱۹ وضعیت خوبی دارم و به حفاظت های فردی، 

مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی بی توجه باشیم.
در  کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
از ویروس کرونا را همچنان  پایه اصلی پیشگیری  ادامه 

از  خودداری  اجتماعی،  فاصله گذاری  فردی،  حفاظت 
تجمعات، زدن ماسک و شستن دست ها دانست و افزود: 
اما  به تدریج تجویز می شود  اکنون وارد شده و  واکسن 
زمان تجویز آن به همه مردم زمان زیادی می برد و در 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  از  نباید  مردم  فاصله  این 

غافل شوند.
کرمانشاه  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  گفته  به 
واکسیناسیون در استان کرمانشاه با تزریق واکسن کرونا 
به ۳۰۵ نفر از همکاران در بخش های درمانی آغاز شده و 

در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.

ورود کیت تشخیص کرونای انگلیسی به کرمانشاه
اگرچه کرونای انگلیسی وارد کرمانشاه نشده اما دانشگاه 
و  کرده  آماده  موضوع  این  برای  را  خود  پزشکی  علوم 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با اعالم 
اینکه تاکنون موردی از ابتال به ویروس کرونای انگلیسی 
در کرمانشاه شناسایی نشده است، گفت: تشخیص این 
نوع  این  که  دارد  خاصی  کیت های  به  نیاز  ویروس  نوع 
دلیل  به  اما  شده  استان  تحویل  محدود  تعداد  به  کیت 
که  افرادی  از  فقط  کیت ها،  نوع  این  تعداد  محدودیت 

مشکوک هستند تست گرفته می شود.
به طورمعمول  اینکه  به  اشاره  با  شکیبا«  »ابراهیم  دکتر 
شدت عالئم در این نوع بیماران بیشتر است و از طرفی 
می شود،  عالئم  تشدید  دچار  کوتاهی  مدت  ظرف  فرد 
توضیح داد که به طورمعمول این نوع کرونا در افراد جوان 
انگلیسی  کرونای  که  یادآور شد  و  دیده می شود  بیشتر 
پیر و جوان نمی شناسد و همه در معرض خطر هستند، 
بنابراین تنها راه مقابله پیشگیری و رعایت هرچه بیشتر 

و دقیق تر پروتکل های بهداشتی است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان 
اینکه باید برای مقابله با کرونای انگلیسی آمادگی کسب 
کنیم، اظهار داشت: اگر مردم پیشگیری کنند به طورقطع 

شاهد اوج گیری کرونا در استان نخواهیم بود.
استان  در  اسفند  اوایل  از  کرونایی  محدودیت های 
از  جلوگیری  برای  بار  این  و  شده  برقرار  باز  کرمانشاه 

ورود  و  چهارم  پیک 
قرار  انگلیسی  کرونای 
با  بخش هایی  است 
خدمات  محدودیت 
ارائه دهند. بازار روزها و 
میادین میوه و تره بار و 
جمله  از  دست فروشان 
دور  این  هدف  جامعه 
و  است  از محدودیت ها 
استفاده از ماسک برای 
همه افراد ارائه دهنده و 
الزامی  گیرنده  خدمت 

شده است.

جانمایی و خط کشی رعایت فاصله گذاری اجتماعی جهت 
غرفه ها و افراد عرضه کننده به فاصله حداقل ۹ مترمربع 
داوطلب شامل  نیروهای  از ظرفیت  استفاده  یکدیگر،  از 
بسیج و هالل احمر و نیروهای جهادی تحت عنوان مراقب 
اخذ  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  ناظر  سالمت 
گزارش عملکرد روزانه از آن ها، تعیین ظرفیت مساحت 
مکان روز بازار و محدودیت در فعالیت تعداد غرفه ها با در 
نظر گرفتن فاصله فیزیکی حداقل ۹ مترمربع از یکدیگر، 
پروتکل های  رعایت  و  ساماندهی  جهت  برنامه ریزی 
از  جلوگیری  منظور  به  الزم  تدابیر  اتخاذ  و  بهداشتی 
هرگونه تجمع و ازدحام و جلوگیری از فعالیت غرفه های 
محدودیت های  دیگر  از  بهداشتی  پروتکل  نقض کننده 

اعمال شده در استان کرمانشاه است.
با توجه به آمارها و شواهد عینی از بی توجهی بخشی از 
مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی، اسفندماه 
سختی پیش رو داریم که با رعایت توصیه های بهداشتی 
تلفات  و  با کمترین خسارت  نیز  را  مرحله  این  می توان 
و  همراهی  نیازمند  مهم  این  که  گذاشت  سر  پشت 

همکاری همه آحاد مردم است.

کرونای انگلیسی قربانیان خود را 3 روزه می ُکشد؟
مطرح  مجازی  فضای  در  صحبت هایی  حال  همین  در 
شده که در صورت ابتال به کرونای انگلیسی، این ویروس 

ظرف سه روز قربانیان خود را از پا در می آورد!
این صحبت ها در حالی است که هیچ سندی برای این 
تنها  علمی  منابع  حاضر  حال  در  و  نداشته  وجود  ادعا 
نوع ویروِس جهش یافته  این  در خصوص قدرت سرایت 
سخن گفته و میزان ُکشندگی آن را حداقل ۳۰ درصد 
برخی  و  دانسته اند  بیشتر  معمولی  کرونای  به  نسبت 
و  است  زمان  نیازمند  رابطه  این  در  اظهارنظر  معتقدند 
با افزایش مبتالیان شناخت از این نوع ویروس و میزان 

کشندگی آن بیشتر می شود.
ادامه در صفحه 2

در  کرمانشاه  انقالب  و  عمومی  دادستان 
اخیر  سال  یک  در  که  چالشی  به  گفت وگویی 
یعنی از زمان شیوع بیماری کرونا، گریبان گیر 
شده اشاره کرده و از کثرت شایعاتی گفته که 
در  و  شده  ساخته وپرداخته  بیماری  این  حول 
هم  واقعیت  می شود.  منتشر  مجازی  فضای 
از  از شایعات  باالیی  این است که حجم بسیار 
آمار مبتالیان و فوتی های این بیماری تا نحوه 
انتشار و ابتالی به آن و از سیاسی و مشکوک 
بودن این بیماری و وهم خواندن آن تا راه های 
برای  تجویزشده  داروهای  عوارض  و  درمان 
غریبی  رد  می توانید  شما  بیماری؛  این  درمان 
از افکار و ایده های خنده دار، هراس آور، خرافی 
وجه  بیابید.  شده  منتشر  مطالب  میان  در  و... 
با  این است که عموماً  اکثر آن ها هم  مشترک 
منطق بشری و با عقل جور در نمی آید؛ اما به 
استناد  سرعت هم منتشر می شود و هم مورد 

مردم قرار می گیرد.
یک نکته داستان که بسیار هم موردتوجه قرار 
اعتمادی  کم  یا  بی اعتمادی  بخش  می گیرد، 
و  کشور  داخل  رسمی  رسانه ای  جریان  به 
هم  باره  این  در  است.  مسئوالن  گفته های 
این  در  بسیاری  هم  و  شده  گفته  سخن  زیاد 
موفقی  حال  عین  در  و  عجیب  تالش  کشور 
توصیه های  و  سخنان  این  نشنیدن  در  دارند 
همین  برای  آن.  به  نکردن  توجه  و  دلسوزانه 
هم پرداختن بیش از حد به آن بالوجه است. 
ذهن  و  چشم  و  گوش  اینکه  نکته  یک  فقط 
برای  عرصه  میزان  هر  نمی ماند.  در خأل  مردم 
آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی  جهت  بخش  یک 
محدود شود؛ عرصه و سمت دیگری به سرعت 
و ذهن  و چشم  تا گوش  را می گیرد  آن  جای 

مردم را پر کند.
سمت  است،  یادداشت  این  موردتوجه  آنچه 
بارها  مردم.  خود  یعنی  است.  داستان  دیگر 
خانواده  یا  دوستان  جمع  در  که  آمده  پیش 
شبکه های  از  یکی  از  مطلبی  و  داشتم  حضور 
زیر  من  موارد  اکثر  در  و  شده  نقل  اجتماعی 
بار هم  و رد کرده ام. هر  نرفته  آن  بار پذیرش 
نقل کننده با نگاهی شماتت بار، من را نگاه کرده 
و یا به صورت صریح و یا با کنایه به من حالی 
کرده که انگار فقط خودت می فهمی و دیگران 
نمی فهمند! هر چی ما می گوییم را رد می کنی 
اما همیشه یک چیز  پاسخ من،  نمی پذیری.  و 
بوده است. اول آنچه می شنوی و می خوانی را با 
منطق و عقل بسنج اگر دیدی با آن می خواند 
تازه به این فکر کن که این مطلب ممکن است 
درست باشد، نه صد در صد درست است. اگر 
به کلی  نمی آید،  در  و عقل جور  با منطق  هم 

فراموشش کن و جایی هم نقل قول نکن.
جامعه  درصد  چند  که  اینجاست  مشکل  اما 
توانسته  چطور  دارد؟  انتقادی  تفکر  این گونه 
دروازه بانی  خود  ذهن  و  مغز  از  که  بگیرد  یاد 
و محافظت کند و به هر فرآورده ای که ممکن 
است در حکم یک زباله غیرقابل بازیافت باشد 
اجازه ورود به دنیای درونش را ندهد؟ کشوری 
فاجعه بار  حدی  به  آن  در  مطالعه  سرانه  که 
است که آدم خجالت می کشد حتی به عددش 
شایعه  که  باشد  داشته  توقع  نباید  کند؛  فکر 
که  مردمی  نکند.  پیدا  رواج  سرعت  به  آن  در 
تحلیل  و  تفکر  اهل  و  کتاب خوان  انسان های 
مطلب  هر  نباید  چرا  می گیرند،  تمسخر  به  را 
نکنند.  باور  را  خنده داری  و  مزخرف  سطحی، 
وقتی اهل فضل و معرفت در عسر و حرج از هر 
که  است  طبیعی  کاماًل  هستند،  قسمی  و  نوع 
نادان  یا  مشتی کم سواد -حاال مغرض و معاند 
و متوهم- به افکار و عقاید مردم جهت بدهند.

از خیلی ها پرسیده ام که چرا  بارها پیش آمده 
که  بوده  این  پاسخ  اولین  و  نمی خوانی  کتاب 
وقت ندارم. البته ۷ تا ۸ ساعت در روز با گوشی 
شبکه های  بین  زدن  چرخ  مشغول  همراه 
اجتماعی هستند؛ اما وقتی برای کتاب ندارند. 
مزخرف  و  سطحی  مطالب  کلی  دارند  حوصله 
دست به دست  نرم افزارها  این  در  وفور  به  که 
می شود را بخوانند؛ اما وقت و حوصله ای برای 
ورق زدن و خواندن کتاب ندارند. کاماًل طبیعی 
است که در این فضا، این ذهن آماده پذیرفتن 
واقعیت  است.  شایعه ای  هرگونه  کردن  باور  و 

این است که مزاج ما سازگار است با شایعه.

مزاج سازگار
با شایعه

سرمقاله

پنجم اسفند، سال روز تولد »منصور یاقوتی«

داستان نویس، شاعر و منتقد کرمانشاهی بود

چراغی بر فراز گل باخی 
گورکی، چخوف

صفحه 8

نوذر آزادی، کارگردان کرمانشاهی تئاتر

و هنرپیشه فیلم و سینمای سابق ایران، درگذشت

کوچ همیشگی
خالق قاطبه 

همین صفحه

به چه مشغول کنم دیده و دل را که هنوز
دل تو را می خواهد، دیده تو را می جوید

   عمو جان
  چهل روز که رفتی

  و چهل درد که مانده

  از طرف
  مهدی و کورش کبودی

صفحه 2

گنج دره
میراث یازده هزارساله بشریت 

زیر پای رهگذران!

گزارشی از فاطمه احمدیان
عکس: زهرا ملکوت، نامه فرهنگ رازی
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خبر

استان  انتخابات  ستاد  دبیر  گفته  به 
دوره  ششمین  انتخابات  کرمانشاه، 
به  کرمانشاه  شهر  اسالمی  شورای 
صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود.

خبرنگاران  جمع  در  باالیی  جلیل 
داوطلبین  از  ثبت نام  اینکه  بیان  با 
در شهرها  اسالمی  شوراهای  انتخابات 
اسفند   26 تا  و  آغاز  اسفند   20 از 
ادامه دارد، گفت: ثبت نام از داوطلبین 
انتخابات شوراهای اسالمی روستاها نیز 
از 16 تا 22 فروردین انجام خواهد شد.
وی گفت: ثبت نام از کاندیداها در این 
دوره به صورت الکترونیکی است و افراد 
می توانند خودشان و یا از طریق دفاتر 
انجام  ثبت نام  کافی نت ها  و  پیشخوان 
به  مراجعه حضوری  به  نیازی  و  دهند 

فرمانداری جهت ثبت نام نیست.
ثبت نام،  مرحله  از  پس  افزود:  وی 
انتخابات  در  حضور  برای  که  افرادی 
شوراها ثبت نام کرده اند در بازه زمانی 
با  باید  می شود  اعالم  آن ها  به  که 
را  خود  مدارک  فرمانداری  به  مراجعه 

تحویل دهند.

و  اعتقاد  ایران،  تابعیت  داشتن  باالیی 
التزام به اسالم و والیت فقیه و داشتن 
حداقل 25 سال سن را از شروط نامزد 
عنوان  شوراها  انتخابات  برای  شدن 
تحصیلی  مدرک  خصوص  در  و  کرد 
در  شدن  کاندیدا  برای  نیاز  مورد 
تا  روستاهای  در  گفت:  انتخابات  این 
در  و  نوشتن  و  خواندن  خانوار،   200
روستاهای با جمعیت بیشتر به مدرک 
هزار   20 تا  شهرهای  در  و  دیپلم 
و  فوق دیپلم  مدرک  به  جمعیت  نفر 
به مدرک  بیشتر  با جمعیت  شهرهای 

تحصیلی لیسانس نیاز است.
دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه با 
بیان اینکه انتخابات شوراها در 35 شهر 
استان و همچنین تمام روستاهایی که 
دارای   1395 سال  سرشماری  طبق 
20 خانوار یا 100 نفر جمعیت بودند 
نشان  برآوردها  گفت:  می شود،  برگزار 
انتخابات  برگزاری  صورت  در  می دهد 
در تمام این شهرها و روستاها، 8865 
نفر شامل 5330 عضو اصلی و 3535 
عضو علی البدل عضو شوراهای اسالمی 

شهرها و روستاهای استان شوند، البته 
ممکن است در برخی روستاها به دلیل 
انتخابات  این  افراد،  نداشتن  کاندیدا 

برگزار نشود.
به گفته باالیی در انتخابات دوره ششم 
جمعیت  اساس  بر  اسالمی  شوراهای 
یازده  استان  شهر  یک  در  شهرها، 
عضو  هفت  شهر  سه  در  اصلی،  عضو 
در  و  اصلی  عضو  پنج  شهر   31 در  و 
17 روستای استان پنج عضو اصلی و 
اصلی  عضو  سه  نیز  روستا   1386 در 

خواهیم داشت.
این  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  باالیی 
دوره انتخابات شوراهای شهر در هشت 
شهر کشور به صورت تمام الکترونیکی 
برگزار می شود که کرمانشاه هم یکی 
این  در  گفت:  شهرهاست،  این  از 
بودن  الکترونیکی  بر  عالوه  شهرها 
و  رأی  اخذ  کار  و...،  ثبت نام  مراحل 
شمارش آرا و تجمیع آرا نیز به صورت 
به  برگزار می شود که هم  الکترونیکی 
سرعت و هم دقت کار کمک بسیاری 

خواهد کرد.

نشست  در  باالیی  ایسنا،  گزارش  به 
استان  رسانه های  برخی  با  همفکری 
بر  تأکید  با  نیز  انتخابات  پیرامون 
تالش برای افزایش مشارکت مردم در 
انتخابات، گفت: رسانه ها در این زمینه 

می توانند نقش مهمی ایفا کنند.
استان  انتخابات  ستاد  سخنگوی 
بی طرفی  قانون مداری،  کرمانشاه 
مورد  موضوعات  از  را  امانت داری  و 
توجه در ستاد انتخابات استان دانست 
اهداف  این  به  رسیدن  برای  گفت:  و 

برنامه هایی تدوین شده است.
به  طرحی  تدوین  از  همچنین  وی 
در  مردم  مشارکت  افزایش  منظور 
افرادی که  انتخابات شوراها و تشویق 
کمک  کرمانشاه  توسعه  به  می توانند 
انتخابات  عرصه  به  ورود  جهت  کنند 

خبر داد.
اصحاب  از  جمعی  نشست  این  در 
رسانه به بیان دغدغه ها و پیشنهادات 
در  مردم  مشارکت  افزایش  برای  خود 

انتخابات پرداختند.

و  تئاتر  کارگردان  قاطبه،  به  معروف  آزادی  نوذر 
 82 سن  در  ایران،  سابق  سینمای  و  فیلم  هنرپیشه 

سالگی در آلمان درگذشت.
به گزارش فرارو؛ نوذر آزادی گوینده، نویسنده و کارگردان 

ایرانی 9 اسفند در 82 سالگی در آلمان درگذشت.
وی تا چند سال پیش در ایران زندگی می کرد، ولی در 

این سال ها فعالیت هنری نداشت.
فرد  کرمانشاه  تئاتر  به ویژه  تئاتر  و  رادیو  در  آزادی 
از  قبل  سریال های  در  بازی  با  اما  بود،  تأثیرگذاری 
»ایتالیا  مجموعه  کارگردانی  و  نویسندگی  و  انقالب 

ایتالیا« به شهرت رسید.
زنده یاد نوذر آزادی پس از انقالب چندین پیشنهاد کار 

در خارج از کشور داشت، ولی آن ها را نپذیرفت.
هنرهای  دانشکده  از  تئاتر  رشته  فارغ التحصیل  او 

دراماتیک بود.

بیوگرافی نوذر آزادی
نوذر آزادی در سال 1317 در کرمانشاه به دنیا آمد، 
مدتی به عنوان گوینده و نویسنده در رادیوی کرمانشاه 
فعالیت می کرد و از آنجا با پروین دولتشاهی آشنا شد 

که این آشنایی به ازدواج انجامید.
مجموعه  ساخت  با   1356 سال  زمستان  در  وی 
ایتالیا به کارگردانی و  ایتالیا  تلویزیونی شش قسمتی 

نویسندگی خودش به اوج پختگی و تکامل رسید.
همسر او پروین دولتشاهی از هنرمندان تئاتر تلویزیون 
چندین  و  نمایش ها  و  سریال ها  در  که  سینماست  و 
با  نیز  ایتالیا  ایتالیا  سریال  جمله  از  سینمایی  فیلم 

ایشان همبازی بودند.

ادامه از صفحه یک
دکتر ابراهیم شکیبا معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه در گفت وگو با ایسنا، در این رابطه با بیان اینکه 
قدرت سرایت کرونای انگلیسی به مراتب باالتر از کرونای 
انتقال  نوع کرونا در کنار قدرت  این  معمولی است، گفت: 
همراه  هم  بیشتری  بیماری زایی  شدت  با  دارد  که  باالیی 

است.
وی افزود: طبق منابع علمی شدت بیماری زایی این بیماری 
حداقل 30 درصد بیشتر بوده و در برخی منابع علمی حتی 
تا 60 درصد هم این افزایش شدت بیماری اعالم شده است.
شکیبا گفت: آنچه مسلم و قطعی است این که شدت بیماری زایی 
میزان  متأسفانه  و  بوده  بیشتر  درصد  ویروس حداقل 30  این 

مرگ ومیر آن هم حداقل 30 درصد بیشتر است.
وی در خصوص اینکه آیا قربانیان این ویروس سه روزه جان 
خود را از دست می دهند، گفت: این نوع ویروس هم مثل 
کرونای معمولی می تواند در برخی افراد بدون عالمت و در 
برخی عالمت دار شود، اما در بیشتر افراد این بیماری وارد 

فاز عالمت دار خواهد شد.
شکیبا گفت: بحث سه روزه در خصوص این بیماری مربوط 
به این مسئله است که اگر این ویروس وارد فاز عالمت دار 

شود، ظرف دو تا سه روز ریه ها را درگیر می کند.
وی افزود: در کرونای معمولی 10 تا 11 روز طول می کشید 
اما  شود،  ایجاد  درگیری  و  کرده  پیدا  کدورت  ریه ها  که 
متأسفانه در این نوع کرونا از زمانی که وارد فاز عالمت دار 

شود تنها ظرف دو تا سه روز ریه ها درگیری پیدا می کند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به 
قدرت سرایت باالی این بیماری، از مردم خواست تا حتماً 
با دقت و حساسیت بیشتری رعایت پروتکل های بهداشتی 

را داشته باشند.
و حتی  نمی شناسد  و جوان  پیر  نوع کرونا  این  افزود:  وی 
تمام  است  الزم  بنابراین  می کند،  درگیر  هم  را  کودکان 
فاصله  رعایت  و  ماسک  زدن  به  نسبت  حتماً  جامعه  افراد 
اجتماعی و عدم تردد غیرضروری در سطح جامعه اهتمام 

داشته باشند.
این  به  ابتال  از  موردی  تاکنون  خوشبختانه  گفت:  شکیبا 
بیماری در استان گزارش نشده و امیدواریم این روند ادامه 

داشته و این بیماری به استان نرسد.

امید به درماِن مبتالیان کرونای انگلیسی بیش از 90 
درصد است

یک متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه تاکنون در 
میزان  خصوص  در  معناداری  تفاوت  شده  انجام  مطالعات 
با کرونای معمولی  انگلیسی در مقایسه  مرگ ومیر کرونای 
مشاهده نشده، گفت: در حال حاضر امید به درمان و بهبود 

مبتالیان این نوع از کرونا بیش از 90 درصد است.
اینکه  بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  وزیری  سیاوش  دکتر 
فرم های جهش یافته در عفونت های ویروسی شناخته شده 
ویروس  نوع  یک  به  ابتال  آمار  وقتی  گفت:  است،  طبیعی 
این  در  می یابد،  افزایش  مبتالیان  شمار  و  می شود  بیشتر 

بین جهش هایی در ویروس مشاهده می شود.
در  جهش ها  این  کرونا،  ویروس  خصوص  در  افزود:  وی 
کشورهایی مانند انگلیس شناخته شده و این نوع ویروس 

جهش یافته تفاوت هایی با نوع قبلی آن دارد.
انتقال  و  سرایت  قدرت  است  مسلم  آنچه  گفت:  وزیری 
یافته و  ویروس کرونا در نوع جهش یافته آن بسیار شدت 
میزان چسبندگی این نوع ویروس به بافت های تنفسی تا 

حد زیادی افزایش یافته است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: 
با توجه به تغییراتی که این نوع ویروس داشته، این امکان 
بهبود  و  شده  مبتال  کرونا  به  اخیراً  که  افرادی  که  هست 
یافته اند و سطحی از ایمنی در بدن آن ها ایجاد شده، این 
موثر  چندان  جدید  جهش یافته  ویروس  برابر  در  ایمنی 

نباشد و دوباره مبتال شوند.
وزیری گفت: با توجه به تغییرات صورت گرفته در ویروس 
و قدرت انتقال باالی آن توصیه می شود افراد نکات مربوط 
به قرنطینه خانگی را به طور جدی تری رعایت کرده و برای 

محافظت بیشتر از دو ماسک استفاده کنند.
میزان  خصوص  در  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
مرگ ومیر این ویروس هم گفت: کرونای انگلیسی هم مثل 
نوع کرونای معمولی می تواند در برخی افراد بدون عالمت 
ظاهر شده و در برخی با عالئم شدیدتری بروز پیدا کرده و 

برخی افراد را هم قربانی کند.
نوع  این  امکان هست که میزان مرگ ومیر  این  افزود:  وی 
ویروس مقداری بیشتر از کرونای معمولی باشد، اما تاکنون 
زمینه  این  در  معناداری  تفاوت  شده  انجام  مطالعات  در 

مشخص نشده است.
وزیری گفت: در حال حاضر در این نوع کرونا بیش از 90 

درصد امید درمان و بهبودی داریم.
میزان  کرد:  خاطرنشان  عفونی  بیماری های  متخصص  این 
دقیق مرگ ومیر این ویروس و تفاوت آن با ویروس کرونای 
معمولی نیازمند زمان و ابتالی افراد بیشتری است تا بتوان 

قضاوت درستی در این زمینه داشت.

کوچ همیشگی

خالق قاطبه

دبیر ستاد انتخابات استان:

انتخابات شورای شهر کرمانشاه
تمام الکترونیکی برگزار می شود

هفته نامه آوای کرمانشاه
به صورت حضوری و تلفنی

آگهی می پذیرد

37230444 - 37272963

زمزمه های موج چهارم کرونا 

با طعم انگلیسی

و  آب  شرکت  فاضالب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
تصفیه خانه  اینکه  اعالم  با  کرمانشاه  استان  فاضالب 
بهره برداری  آماده  اکنون  هرسین  شهرستان  فاضالب 
است، گفت: این تصفیه خانه روز سه شنبه 12 اسفند در 
قالب پویش هر هفته الف- ب - ایران به صورت ویدئو 

کنفرانس با حضور وزیر نیرو به بهره برداری می رسد.
نشستی  در  شهبازی  ایرج  ایرنا؛  خبرنگار  گزارش  به 
خبری مجازی با خبرنگاران رسانه های استان، با بیان 
شد،  شروع   1382 سال  از  پروژه  این  ساخت  اینکه 
افزود: روند اجرای این پروژه به دلیل مشکالت حقوقی 
و کمبود اعتبار به مدت پنج سال متوقف شده بود که 
با پیگیری ها و تالش های فراوان از سال گذشته فعالیت 
اجرایی آن آغاز و اکنون آماده بهره برداری شده است.

او ظرفیت تصفیه خانه فاضالب هرسین را 13 هزار و 
500 مترمکعب اعالم کرد و گفت: این تصفیه خانه از 

نوع سیستم لجن فعال با هوادهی گسترده است.
کیلومتر   120 را  پروژه  این  شبکه  طول  مجموع  وی 
اعالم کرد و افزود: تاکنون 80 کیلومتر از طول شبکه 

انجام شده و مابقی به صورت سنتی دفن می شود.
آب  شرکت  فاضالب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
برای  گفت:  ادامه  در  کرمانشاه  استان  فاضالب  و 
در  تومان  میلیارد   27 تصفیه خانه  این  از  بهره برداری 

بخش خط انتقال و تصفیه خانه هزینه شده است.
 55 جمعیت  تصفیه خانه  این  داشت:  اظهار  شهبازی 

هزار نفری را تحت پوشش قرار می دهد.
شهرستان هرسین با بیش از 80 هزار نفر جمعیت در 

۴۴ کیلومتری شرق کرمانشاه واقع شده است.

7 تصفیه خانه فاضالب در دست اجراست
و  آب  شرکت  فاضالب  توسعه  و  بهره برداری  معاون 
اشاره  با  سخنانش  ادامه  در  کرمانشاه  استان  فاضالب 
یا  کرمانشاه  استان  شهرستان   1۴ همه  در  اینکه  به 
است،  اجرا  دست  در  یا  و  داریم  فاضالب  تصفیه خانه 
گفت: هیچ شهرستانی در استان در زمینه تصفیه خانه 

فاضالب بالتکلیف نیست.
شهبازی با بیان اینکه اکنون ساخت هفت تصفیه خانه 
است،  اجرا  دست  در  کرمانشاه  استان  در  فاضالب 
افزود: اکنون در شهرهای سنقر و کلیایی، کرندغرب، 
روانسر  و  جوانرود  صحنه،  باباجانی،  ثالث  سرمست، 
پروژه ساخت تصفیه خانه فاضالب در دست اجرا است.

او گفت: برنامه این شرکت اتمام پروژه تصفیه خانه فاضالب 
شهرستان ثالث باباجانی تا پایان سال آینده است.

زراعت سازمان جهاد کشاورزی  مدیر 
اینکه  به  اشاره  با  کرمانشاه  استان 
امسال 11 هزار هکتار زمین کشاورزی 
چغندرقندبهاره  کشت  زیر  استان 
از  می شود  پیش بینی  گفت:  می رود، 
چغندرقند  تن  هزار   700 سطح  این 
قند  کارخانه های  توسط  و  تولید 

خریداری شود.

ایرنا؛ محمدسعید هوشیار،  به گزارش 
در جلسه هماهنگی برنامه ریزی کشت 
نمایندگان  حضور  با  چغندرقند  بهاره 
خارج  و  داخل  قند  کارخانه های 
چغندرقند  کشت  زیر  سطح  استان، 
بهاره سال زراعی گذشته را 10 هزار و 
200 هکتار اعالم کرد و افزود: از این 
سطح 682 هزار تن چغندرقند تولید 

و تحویل کارخانه های قند شد.
وی سپس به کشت چغندرقند پاییزه 
سال  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در 
زراعی گذشته 390 هکتار چغندرقند 
استان  گرمسیری  مناطق  در  پاییزه 
کشت شد و از این سطح 20 هزار تن 

محصول تولید گردید.
 150 و  هزار  امسال  داشت:  اظهار  او 
مناطق  در  پاییزه  چغندرقند  هکتار 
گرمسیری استان کشت شده که نشان 
از افزایش سه برابری سطح زیر کشت 
تولید  می کنیم  پیش بینی  و  دارد 
چغندرقند پاییزه استان به حدود 60 

هزار تن برسد.

با  که  جلسه  این  در  است  گفتنی 
قند  کارخانه های  نمایندگان  حضور 
خصوص  در  تصمیماتی  شد  برگزار 
برنامه ریزی الزم به منظور عقد قرارداد 
و  کشت  سطوح  تعیین  کشاورزان،  با 
مصوب  و  اتخاذ  کار  اجرایی  مسائل 

گردید.
بر اساس اعالم سازمان جهاد کشاورزی 
کرمانشاه این استان 9۴6 هزار و 871 
هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم دارد 
و  میلیون  چهار  از  بیش  ساالنه  که 
600 هزار تن محصوالت کشاورزی از 

آن برداشت می شود.

۱۱ هزار هکتار زمین کشاورزی در کرمانشاه

زیر کشت چغندرقند بهاره می رود

معاون شرکت آبفا کرمانشاه:

تصفیه خانه فاضالب هرسین 

آماده بهره برداری است

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(

در خصوص پرونده به کالسه اجرایی 9900826 شعبه ششم اجرای احکام مدنی کرمانشاه دایر بر فروش شش دانگ پالک فرعی 2305 از 366 اصلی مفروز و مجزی شده از 3۴0 فرعی از اصلی مابین اصحاب دعوا خانم مهشید 
کم گویان و غیره. این اجرا در نظر دارد یک باب ساختمان یک طبقه به مساحت اعیان حدود 170 مترمربع که در عرصه ای جنوبی به مساحت 269/20 واقع در کرمانشاه- کیانشهر- بلوار شیخ بهایی )شمال میدان شهید نصوری 

کیانشهر( کوچه دوازده متری سیزدهم- پالک 62- کدپستی 6715698987 مشخصات ذیل مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند.
1- اعیان بخش شمالی ملک به مساحت حدود 50 مترمربع با استفاده از دیوار باربر آجری و سقف تیرچوبی و قدمت بیش از 50 سال احداث و مابقی اعیان به مساحت حدود 120 مترمربع با استفاده از دیوار باربر آجری و سقف 

تیرآهن و طاق ضربی و قدمت بیش از ۴0 سال.
2 - ملک دارای دو باب دکان در حد شمالی است که دکان شرقی دارای کرکره و فاقد درب و مساحت حدود 25 مترمربع، دیوارها تا نیمه کاشی و سقف توفال کوبی شده که در معرض تخریب سقف قرار دارد و دکان غربی دارای 

درب آهنی و فاقد کرکره به مساحت حدود 20 مترمربع، دیوارها نقاشی قدیمی، سقف فاقد نازک کاری که در معرض تخریب سقف می باشد.
3 - مابقي اعیان مسکونی دارای دو اتاق و آشپزخانه کف موزاییک، دیوارها و سقف نقاشی شده که درب و پنجره و شیرآالت و بخشی از لوله کشی گاز ... سرقت شده و در اثر نشت شدید نم، بخشی از سقف در اشرف ریزش است.

۴ - ملک به پالک ثبتی فرعی 2305 از 3۴0 فرعی از 366 اصلی مفروز و مجزی شده واقع در بخش یک حومه کرمانشاه ذیل ثبت ۴3962 صفحه 13۴ دفتر 1/219 تحت عنوان شش دانگ یک باب خانه و یک دهانه مغازه در 
سال 76 بنام خانم ابتهاج کم گویان صادر و تسلیم شده و نهایتاً بنام مورثین انتقال یافته.

حدود اربعه ملک از قرار: شماال به طول 10/15 متر درب و دیوار و درب مغازه به کوچه )12 متری( غربا به طول 26 متر دیوار به باقیمانده پالک 3۴0 فرعي )کوچه 2 متری( جنوبا به طول 10/10 متر دیوار به باقیمانده پالک 
3۴0 فرعی و شرقا به طول 26 متر دیوار باقیمانده پالک 3۴0 فرعی.

ملک دارای انشعابات آب و برق و گاز متعارف است و بخش های مسکونی و تجاری ملک در زمان معاینه فاقد متصرف و بهره بردار است.
ملک مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ 99/11/25 بازدید و با در نظر گرفتن جمیع امتیازات به قیمت 1۴/۴00/000/000 ریال معادل یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان ارزیابی شده است. مزایده 
برای روز دوشنبه مورخ 99/12/25، ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است، طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج، بنت الهدی، طبقه همکف، شعبه ششم اجرای احکام مراجعه 
تا ترتیب مالحظه آن ها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود، هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد. شرکت کنندگان در مزایده مکلف اند حداکثر %10 
مبلغ بهای مزایده موجودی در کارت عابر بانک - بانک ملی به همراه داشته باشند که في المجلس به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور 
واریز کند، در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه 

دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود. ضمناً هزینه نقل وانتقال بر عهده خریدار می باشد/38۴2
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وب سایت هفته نامه آوای کرمانشاه:

Avayekermanshah.ir

کانال تلگرامی  هفته نامه آوای کرمانشاه:

telegram.me/avayekermanshah

حال که ردپای خشم در اکثر فجایع و جرائم 
خانوادگی و اجتماعی پررنگ است، تالش برای 
افزایش تاب آوری اجتماعی، کسب مهارت های 
زندگی و شناسایی عوامل خشونت آمیز ضرورت 
دوچندان دارد و باید راهکارهای پیشگیرانه به 

گوش مردم برسد.
ولی  است  غریزی  و  طبیعی  احساسی  خشم 
نشده  کنترل  خشونت  به  فرد  که  هنگامی 
یا  و  از سالح گرم  استفاده  با  و  مبتال می شود 
سرد، فرد یا افرادی را به قتل می رساند عالوه 
افکار  نگرانی  و  واکنش ها  در  جرم،  ارتکاب  بر 
عمومی تأثیرگذار است که چنین ناهنجاری ها 

باید موردمطالعه قرار بگیرد.
ناهنجاری ها  چنین  وجود  اخیر  روزهای  در 
در  دیگران  بردن  بین  از  و  جرم  به  منجر  که 
از سوی  گسترده ای  واکنش  عمومی شد،  انظار 
افکار مردمی را در برداشت تا بار دیگر باالبردن 
سطح آستانه تحمل و ارائه آموزش های مهارت 

زندگی در اولویت قرار گیرد.
حوالی ظهر سه شنبه ۱۴ بهمن امسال، یک مورد 
تیراندازی در خیابان بنت الهدی کرمانشاه مقابل 
دادگستری کل استان به پلیس گزارش و تیمی 

از مأموران به سرعت در محل حاضر شدند.
پس از حضور مأموران در محل مشخص شد، 
فردی به دنبال اختالفات خانوادگی با خانواده 
همسرش، مقابل یکی از دفاتر وکالت اقدام به 
شدن  کشته  به  منجر  که  می کند  تیراندازی 

شاهد پرونده در صحنه حادثه می شود.
همچنین در این تیراندازی همسر و وکیل آن ها 
اثر  بر  داشتند  حضور  وکالت  دفتر  در  که  نیز 
تیراندازی زخمی می شوند که پس از انتقال به 
از  را  نیز جان خود  بیمارستان متأسفانه آن ها 

دست می دهند.
در محل  مأموران  و حضور  این حادثه  از  پس 
سالح  و  دستگیر  سرعت  به  قاتل  فرد  حادثه، 

مورد استفاده نیز کشف شد.
چنین  بروز  در  عوامل  و  علل  از  مجموعه ای 
کنترل  که  است،  موثر  جرم ها  و  خشونت ها 
حل  مهارت  کنار  در  آن  مدیریت  و  خشم 
زندگی  ۱۰گانه  مهارت های  از  یکی  مسئله، 
است و باید از مقاطع پایین تر به دانش آموزان 

آموزش داده شود.
هنگامی که در سطح ملی نیز پرخاشگری باال 
به  می افتد،  اتفاق  گسترده  ناهنجاری های  و 
جامعه  برای  مطالعاتی  و  پژوهشی  سوژه  یک 
شناسان، روانشناسان اجتماعی و مردم شناسان 
برای  کاربردی  راهکارهای  تا  می شود  تبدیل 

کاهش و اتفاق نیفتادن دوباره آن ارائه شود.
و  رسانه ها  دانشگاه ها،  آموزش وپرورش، 
به  دعوت  با  باید  مربوطه  ارگان های  سایر 
خویشتن داری و آموزش مهارت های زندگی به 
فرهنگ سازی در این زمینه بپردازند و از سوی 

کنترل  خشم  چگونه  بدانند  باید  افراد  دیگر 
آن  جایگزین  را  گفتگو  و  مهار  را  خود  نشده 

کنند.

هنگام خشمگین شدن چه باید کرد؟
با  روان،  سالمت  کارشناس  یک  رو  همین  از 
گفت:  خشم  کنترل  برای  راهکارهایی  ارائه 
موقع عصبانیت، باید تنفس دیافراگمی، تنفس 
و  کرد  پیشه  صبر  داشت  بازدم  و  دم  عمیق 
ورزش  ویتامین ها،  مصرف  با  و  بود  خوش بین 
کردن، خوردن غذاهای سالم، پرهیز از مصرف 
سیگار، دارو و دوری از موادمخدر می توان روان 

سالم تری داشت.
تاکید  پیشگیرانه  اقدامات  بر  خالوان،  فاطمه 
آموزش ها می توان کمک  ارائه  با  و گفت:  کرد 
کرد تا فرد موردنظر تغییر رفتار بدهد و افکار 
مثبت  تصورات  با  و  کرد  کنترل  را  آزاردهنده 

می توان به کنترل افکار منفی کمک کرد.
وی در مورد ارتباط بین بیماری های روحی و 
روانی و تأثیر آن بر سالمت جسم گفت: عوامل 
روانی و مشکالت روحی، استرس و اضطراب بر 
سالمت موثر است، بر روی سیستم ایمنی فرد 

اثرگذار بوده و ایمنی را ضعیف می کند.
این کارشناس سالمت اضافه کرد، محرک هایی 
مشاجره  طبیعی،  بالیای  همانند  زندگی  در 
به  ابتال  یا  و  امتحان  گذراندن  همسر،  با 
فشارخون  دیابت،  سرطان،  مثل  بیماری هایی 
روحی  ناراحتی های  با  کلیوی  بیماری های  و 
ارتباط  افسردگی  و  استرس  ایجاد  و  روانی  و 

مستقیم دارد.
خالوان یادآور شد، گاه هنگامی که فرد عصبانی 
دل درد  و  تهوع  حالت  سردرد،  دچار  می شود 
روانی  تنش های  از  گوشه هایی  این ها  می شود 
به  و  می گذارد  منفی  تأثیر  بر جسم  که  است 

نوعی فرد را بیمار می کند.

بیماری های روانی سالمت جسم را تهدید 
می کند

وی افزود: در نهایت می توان گفت حاالتی چون 
خصومت با پاسخ های فیزیولوژیک و رفتارهای 
زمان،  مرور  به  و  دارد  ارتباط  غیربهداشتی 
روانی  روحی  هیجانات  برانگیختگی  موجب 
موجب  قوی  احتمال  به  و  تکرار  صورت  در  و 
بیماری عفونی در  بیماری های قلبی عروقی و 

افراد بدبین می شود.
روحی،  مشکالت  اگر  کرد،  اضافه  خالوان 
استرس و اضطراب بلندمدت باشد و کورتیزول 
باال رود موجب آسیب به هیپوکامپ و قسمتی 
دارد می شود پس  نقش  مغز که در حافظه  از 
به این نکته توجه کنید که استرس، اضطراب، 
افسردگی، ترس و وسواس فکری که منشا آن 
مسائل روحی و روانی است بر سالمت جسم اثر 

می گذارد و باید حتماً پیگیری شود.

معنویت آستانه تحمل را باال می برد
مذهب  و  دین  به  پایبندی  اینکه  بیان  با  وی 
و  مسائل  برای  ما  تحمل  تا  می کند  کمک 
معنویت  داد:  ادامه  رود،  باالتر  مشکالت 
ناراحتی های  دچار  افراد  تا  است  تأثیرگذار 
می دهد  نشان  تحقیقات جدید  شوند،  کمتری 
برای  را  زمینه  افراد  روحی  مسائل  که 
عصبانیت های زیاد، پرخاشگری، تهدید و حتی 
جنایت فراهم می کند پس با این اوصاف حتماً 
باید کنترل شود، اولین کاری که می شود انجام 
داد این است که روابط اجتماعی گسترش یابد.

کنترل  گروه  در  ما  سالمت  است،  معتقد  وی 
راهبردهای  است،  روحی  مسائل  و  هیجانات 
ارتقا  به  منجر  تا  شود  آموخته  باید  مقابله ای 

سالمت شود.
حمایت های  بین  این  در  خالوان،  گفته  به 
عاطفی که باعالقه و همدلی و ابراز محبت به 
خود و دیگران همراه است نباید فراموش شود.

آسیب پذیری اندک افراد تاب آور
مدیر  و  کرمانشاهی  پژوهشگر  یک  ادامه  در 
ایرنا،  با  گفت وگو  در  تاب آوری  تخصصی  تیم 
مشخص ترین  آسیب پذیری  داشت:  اظهار 
تاب آوری  مقابل  نقطه  در  که  است  مفهومی 
قرار می گیرد و هرچه موجب توسعه تاب آوری 
و  باعث کاهش آسیب پذیری خواهد شد  شود 
رابطه ای معکوس حکم فرما است و اگر عواملی 
تاب آوری  بر  باشد  روانی  آسیب  تهدیدکننده 

فردی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.
به  آور  تاب  افراد  افزود:  مقدسی  محمدرضا 
و  هستند  دیگران  از  خوش اخالق تر  وضوح 
است  آنان  همراه  همیشگی  خوش خلقی  یک 
که این کمک می کند حداقل هیجانات مثبت 
زندگی  سختی های  با  مواجهه  در  حتی  آنان 
محفوظ باشد و به خاطر خوش خلقی، مهربانی 
و شوخ طبعی از سرمایه اجتماعی نسبتاً خوبی 

در مقایسه با دیگران برخوردار هستند.
که  نیست  معنا  بدان  این  داد:  ادامه  وی 
انسان های تاب آور با مشکلی مواجه نمی شوند، 
کامل  طیف  که  است  انسانی  سالم  انسان 

هیجانات و عواطف انسانی را تجربه می کند.
همانند  آور  تاب  افراد  کرد،  اضافه  مقدسی 
اما  می شوند  نگرانی  و  استرس  دچار  دیگران 
تاب  افراد  که  است  این  آنان  شاخص  ویژگی 
آور قابلیت و توانایی بیشتر مدیریت مشکالت 

و بازیابی را دارند.
مطالعات  داد:  ادامه  اجتماعی  پژوهشگر  این 
متعدد داخلی و خارجی نشان داده است که افراد 
برخوردار  بیشتری  شادکامی  سطح  از  آور  تاب 
هستند و این ُخلق برای سالمتی روحی و روانی 

و بهزیستی فرد و اطرافیان موثر است.

تاب آوری بیاموزیم و از زندگی لذت ببریم
بدان  این  داد:  ادامه  تاب آوری  مسئول  این 
بیاموزیم  را  تاب آوری  اگر  که  است  مفهوم 
لذت بیشتری از زندگی می بریم افراد تاب آور 
به واسطه ویژگی هایی که دارند از زندگی بیشتر 

لذت می برند.
وی یادآور شد، تاب آوری با توانایی و قدرت حل 
روان شناختی  بهزیستی  و  به باشی  با  و  مسئله 
هر  دارد،  مثبت  رابطه  اجتماعی  بهزیستی  و 
اندازه عوامل موثر بر کاهش رفتارهای پرخطر 

را تقویت کنیم تاب آوری را افزایش داده ایم.

نقش بیگانگی با مهارت زندگی و افزایش 
آسیب های اجتماعی

استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
نداشتن  گفت:  ایرنا  به  باره  این  در  کرمانشاه 
در  نداشتن  توانایی  مسئله،  حل  برای  مهارت 
زندگی  مهارت های  با  بیگانگی  خشم،  کنترل 
اجتماعی است  و آسیب های  قتل  برای  عاملی 
مجرم  یک  عصبانی  فرد  یک  از  می تواند  و 

اجتماعی بسازد.
چندین  اگر  افزود:  آمویی  محمدرضا  سرهنگ 
مهارت را داشته باشیم و آن را آموخته باشیم 

سهم بزرگی در کاهش جرائم ایجاد می شود.
از  یکی  زندگی  مهارت های  اینکه  بیان  با  وی 
فاقد  ما  مردمان  اکثر  افزود:  است،  موارد  همین 
به  می توان  میان  این  از  که  مهارت هستند  این 
بیگانگی با مهارت حل مسئله نیز اشاره کرد که 
نباید پاک کردن صورت مسئله جایگزین آن شود.

سیستم های آموزشی در ارائه مهارت های 
زندگی نقش دارند

مسئله  حل  مهارت  شد،  یادآور  مسئول  این 
باید  است  امروز  اجتماعی  زندگی  الزمه  که 
آموزشی  سیستم های  طریق  از  گذشته  در 
داده  آموزش  و  قرار می گرفت  افراد  اختیار  در 

می شد.
دور  مهارت ها  این  از  که  وقتی  افزود:  آمویی 
می مانیم در هنگام مواجه با بحران، نمی توانیم 
تصمیم گیری کنیم تا از راه قانونی و منطقی و 

با گفت وگو آن را حل وفصل کنیم.

نزاع های  سرچشمه  نشده،  کنترل  خشم 
فردی و جمعی کرمانشاه

وی افزود: در ۱۰ ماه سپری شده از سال گذشته 
نزدیک به ۹ هزار نزاع فردی و نزدیک به ۳۵۰ 
کرمانشاه  استان  در  دسته جمعی  نزاع  مورد 
گزارش شده است که همگی از ناتوانی کنترل 
خشم سرچشمه می گیرد که در حالت وخیم تر، 

به قتل منجر می شود.

دلیل  به  تیراندازی ها  از  درصد   53
اختالفات ملکی است

است  متفاوت  جرائم  کرد،  اضافه  مسئول  این 
دسته جمعی،  فردی،  نزاع  به  می توان  که 
توسط  گرفته  صورت  تیراندازی های  و  قتل ها 

غیرنظامیان اشاره کرد.
تیراندازی های  از  اینکه ۵۳ درصد  بیان  با  وی 
افراد  توسط  کرمانشاه  در  گرفته  صورت 
است،  ملکی  اختالفات  دلیل  به  غیرنظامی 
ادامه داد: نزدیک به ۲ یا سه درصد اختالفات 
خانوادگی و ۲۰ درصد نیز به دلیل سایر موارد 
است یعنی ۸۰ درصد تیراندازی های غیرنظامی 
به دلیل اختالفات ملکی و خانوادگی است که 

می توان با کسب مهارت حل شود.
و  فرهنگی  دستگاه های  شد،  یادآور  آمویی 
آموزشی باید سهم خود در این حوزه را بپردازند 
و افراد را از سنین کودکی با مهارت های زندگی 
مداخله ای  کارگاه های  می توان  و  کنند  آشنا 
برای افراد بزرگ سال نیز برگزار کرد تا مقداری 

پیشگیرانه باشد.
*خبرنگار ایرنا کرمانشاه

ردپای خشم کنترل نشده

در جرائم و آسیب های اجتماعی
0 زهره کریم زاده* 0

استان  دادگستری  وکال  کانون  رئیس 
برخی رسانه ها  متأسفانه  کرمانشاه گفت: 
و تولیدکنندگان فیلم در سریال هایی که 
وکال  از  که  بدنمایی  با  می شود  ساخته 

دارند، وکیل هراسی می کنند.
به  که  خبری  نشستی  در  رستمی  بهروز 
مناسبت روز وکیل برگزار شد، کانون وکال 
و  خواند  ایران  مدنی  نهاد  قدیمی ترین  را 
اظهار کرد: الیحه استقالل وکال سال ۱۳۳۱ 
به تصویب رسید و حدود ۱۸ سال پیش هم 
کانون وکالی استان های کرمانشاه، همدان، 
از  کرمانشاه  مرکزیت  با  کردستان  و  ایالم 
کانون مرکز منفک شد و به تدریج هرکدام 
را  خود  کانون های  هم  استان ها  این  از 

مستقل کردند و جدا شدند.
کانون  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
را  وکیل   7۰۰ کرمانشاه  استان  وکالی 
کانون  گفت:  دارد،  خود  پوشش  تحت 
تعدادی  دارای  کرمانشاه  استان  وکالی 
کمیسیون همچون کمیسیون حقوق بشر، 
معاضدت، بانوان و ورزش و رفاه است که 
بازوان اجرایی کانون را تشکیل می دهند و 

هرکدام وظایف خاص خود را دارند.
وکالی  کانون  رئیس  ایسنا؛  گزارش  به 
کرد:  تصریح  کرمانشاه  استان  دادگستری 
کمیسیون حقوق بشر این کانون عالوه بر 
اینکه مسائل حقوق بشری جامعه را رصد 
تندیس  مراسمی  طی  ساله  هر  می کند، 
مهر حقوق بشر را به یکی از شخصیت های 
ملی کشور که فعالیت های بشردوستانه ای 
دارند اهداء می کند که تاکنون این تندیس 
به شخصیت هایی همچون جمشید ممتاز، 
اهداء  و...  ناظری  شهرام  پرستویی،  پرویز 
شده و امسال هم با توجه به اینکه شیوع 
برگزاری  امکان  را داشتیم،  بیماری کرونا 

این مراسم میسر نشد.
کمیسیون  فعالیت های  از  بخشی  به  وی 
هم  استان  وکالی  کانون  معاضدت 
اشاره ای کرد و گفت: این کمیسیون طی 
سال جاری به حدود پنج هزار نفر از مردم 
استان مشاوره رایگان داده و ۴۵۰ وکیل 
تسخیری و ۱۵۰ وکیل معاضدتی را برای 
به محاکم قضایی استان  افراد بی بضاعت 

معرفی کرده است.
تا  کمیسیون  این  کرد:  اضافه  رستمی 
در  روز  دو  کرونا  بیماری  شیوع  از  پیش 
مردم  به  وکال  کانون  محل  در  را  هفته 
استان مشاوره های حقوقی رایگان می داد، 
اما در حال حاضر تنها روزهای دوشنبه از 
برنامه را  این  تا ۱۲ ظهر  ساعت ۸ صبح 

اجرا می کند.
کانون  بانوان  کمیسیون  کرد:  اضافه  وی 
خدمت رسانی  وظیفه  هم  استان  وکالی 

و  بدسرپرست  بانوان  به  معاضدت  و 
بی سرپرست را دارد و با نهادهای حمایتی 
نیز  بهزیستی  و  امداد  کمیته  همچون 

همکاری می کند.
رئیس کانون وکالی دادگستری استان با 
بیان اینکه کمیسیون بازرسی کانون وکال 
تخلفات  گزارشات  به  به رسیدگی  مکلف 
است،  کانون  این  پوشش  تحت  وکالی 
شکایت  پرونده   ۱۴۹ تاکنون  کرد:  اعالم 
موکلین از وکال به دادسرا معرفی شده که 
دادگاه  مرحله  به  مورد  تعداد 7۳  این  از 
رسیده است. از این تعداد ۵7 پرونده در 
پرونده ها  مابقی  و  است  رسیدگی  حال 

خاتمه یافته است.
افزایش  جهت  در  مسئول  این  گفته  به 
ورزش  کمیسیون  استان،  وکالی  رفاه 
فروشگاه ها،  با  را  تفاهم نامه هایی  رفاه  و 
می کند  منعقد  و...  ورزشی  مجموعه های 
و وام هایی بدون بهره را در اختیار آن ها 

قرار می دهد.
مهم  رویکردهای  از  یکی  ادامه  در  وی 
به  توجه  را  استان  وکالی  کانون  کنونی 
مقوله آموزش دانست و افزود: در تالشیم 
مدیریت  حرفه ای،  اخالق  زمینه  در  تا 
پرونده ها، فن بیان، زبان بدن و سخنوری 

آموزش هایی را به وکالی استان بدهیم.
ادامه تصویب احتمالی برخی  رستمی در 
همچون  مجلس  در  موجود  طرح های 
طرح کسب وکارها و موسسات حقوقی را 
ضربه ای به کانون های وکال دانست و گفت: 
اگر طرح موسسات حقوقی تصویب شود، 
پرونده های  در  می توانند  موسسات  این 
شوراهای حل اختالف و کیفری دو وکالت 
این  به  غیرمتخصص ها  ورود  که  کنند 

حوزه محسوب می شود.
از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
سریال های  برخی  که  سیاه نمایی هایی 
افزود:  و  کرد  انتقاد  دارند  وکال  از  تلویزیونی 
متأسفانه برخی رسانه ها و تولیدکنندگان فیلم 
در سریال هایی که ساخته می شود، با بدنمایی 

که از وکال دارند، وکیل هراسی می کنند.
رئیس کانون وکالی دادگستری کرمانشاه 
تاکید کرد: نشان دادن یک چهره زشت 
از  خوبی  تلقی  مردم  شده  باعث  وکال  از 
وکیل نداشته باشند و به خشونت ها علیه 

وکال دامن می زند.
و  چهره  این  دادن  نشان  کرد:  اضافه  وی 
از  بسیاری  وکال  برای  برخی حوادث  وقوع 
آن ها را در روند فعالیت هایشان دست به عصا 
سپر  سینه  باید  وکیل  که  حالی  در  کرده، 
کند و با آزادمنشی از حق وکیل دفاع کند، 
و  نام  که  باشد  داشته  را  آن  بیم  اینکه  نه 

نان اش به خطر بیفتد.

رئیس کانون وکال کرمانشاه:

برخی رسانه ها
وکیل هراسی می کنند
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پایان نامه ام  نگارش  مشغول  سخت  که  حاال 
ترس  افتاده،  جانم  به  جدیدی  ترس  هستم، 
فارغ التحصیلی و دانشجو نبودن. درست است... 
را  مجموعه  این  از  خارج  زندگی  فوبیای  من 
دارم. قوانین اینجا را آن قدر خوب یاد گرفته ام 
که می      توانم برای همیشه بر روی همین تخت، 
زندگی  دوستان  همین  با  و  دیوار  همین  کنار 
است که در  افتاده  اتفاقی  کنم. در من همان 
درون آن پیرمرد فیلم رستگاری در شاوشنگ، 
همان کاراکتری که بعد از دو دهه زندگی در 
نمی      شناخت  را  زندان  از  بیرون  دنیای  زندان، 
قواعد جدید  برای کشف  تالش  از  ناامیدانه  و 

دنیای جدید دست کشید.

سیاسی،  توسعه  پیش شرط های  عمده  از 
در  مشارکتی  سیاسی  فرهنگ  تثبیت 
سیاسی  توسعه  و  است  مردم  توده  میان 
و  است  دموکراسی  گسترش  با  مترادف 
سیاسی  بافرهنگ  سیاسی  توسعه  بین 
دارد.  وجود  تنگاتنگی  رابطه  مردم  توده 
همچنین نیل به توسعه سیاسی، نیازمند 
مشارکت  و  مردم  سیاسی  مشارکت 
نیازمند  نیز  مردم  توده  راستین  سیاسی 
است؛  یافته  رشد  سیاسی  فرهنگ  وجود 
مسیر  اسالمی،  انقالب  شکل گیری  با  اما 
توسعه سیاسی ایران با دوران قبل از آن 
از زمینه ها تفاوتی ماهوی پیدا  در برخی 
سیاسی  فرهنگ  در  دوران  این  در  کرد. 
جهت گیری  و  آن ها  تلقی  یعنی  مردم 
آن ها نسبت به نظام سیاسی و کارکردهای 
آن، تحولی پدید آمد. در دهه اول انقالب 
بودیم  شاهد شکل گیری فرهنگ سیاسی 
شاخص هایی  با  آن  ویژگی های  که 
فرهنگ  پوپولیسم،  جمع گرایی،  همچون 
خیر و شر، فرهنگ انتظار و موعودگرایی، 
می باشند.  تبیین  قابل  شهادت طلبی 
در  مردم  سیاسی  فرهنگ  گفت  می توان 
مشارکتی  ـ  تبعی  انقالب،  پیروزی  اوایل 
سیاسی،  فرهنگی  چنین  در  چراکه  بود. 
در  فقط  ولی  داشت،  وجود  مشارکت 
از  گرفته  نشأت  اعتقادی  چارچوب های 
می یافت؛  مجال ظهور  انقالبی  ارزش های 
مشارکتی  سیاسی  فرهنگ  نه  بنابراین 
توسعه  در  نقشی  و  جایگاه  مردم  توده 
دلیل  به  دولت،  نه  و  داشت  سیاسی 
پس  وقایع  از  برآمده  ساختاری  الزامات 
از انقالب و نیز جنگ تحمیلی اولویت را 
برای توسعه سیاسی قائل بود. به طورکلی 
دهه اول انقالب دارای ویژگی هایی چون 
مشروعیت  حکومت،  ایدئولوژیک  خصلت 
شدن  سیاسی  حکومت،  کاریزماتیک 
ترویج  خصوصی،  حوزه  حصر  جامعه، 
جامعه توده ای به جای نشر جامعه مدنی، 
ارزش ـ  ُرمانتیک  سیاسی  فرهنگ  رواج 
سیاسی  فرهنگ  به جایی  احساسی 
توسعه  با  اشتراکی  که  بود  مشارکتی 

سیاسی به مفهوم مدرن نداشت.
 در دهه دوم و سوم انقالب رشد و بهبود 
سر  پشت  و  جامعه  اقتصادی  وضعیت 
از  گذر  و  جنگی  سخت  شرایط  گذاشتن 
بحران های مختلف و تأثیرات جهانی شدن 
از فرهنگی  سبب شد که فضای جدیدی 
دوم  که  بگیرد  شکل  مشارکتی  سیاسی 
خرداد 76 و دولت اصالحات، اوج شکوفایی 
انتخابات  از  بعد  رو  همین  از  بود.  آن 
خرداد 1376 نهادهای دموکراتیک نظام، 
نسبتاً  و  مدنی  مشارکت  و  شدند  تقویت 
توده ای  مشارکت  به جای  خودجوش 
پیدا  چشمگیری  گسترش  انقالب  اوایل 
شاهد  دوره  این  در  به طورکلی  کرد. 
همچون  دموکراسی  شاخصه های  توسعه 
احزاب و گروهای سیاسی،  آزادانه  رقابت 

برخی  احیای  مطبوعات،  آزادی  گسترش 
اصول دموکراتیک قانون اساسی همچون 
انتخابات شوراها و تقویت فرهنگ سیاسی 
مشارکتی بودیم. دهه سوم انقالب دارای 
مشروعیت  بر  تأکید  نظیر  ویژگی هایی 
قانونی نظام، تالش برای تبدیل الیگارشی 
یا  محدود  دموکراسی  به نوعی  حاکم 
جامعه  کردن  نهادینه  دموکراسی،  شبه 
دموکراتیک  نهادهای  تقویت  مدنی، 
و  جمهوری  ریاست  نهاد  همچون  نظام 
مطبوعات،  تشویق  شوراها،  و  پارلمان 
دموکراتیک،  سیاسی  فرهنگ  گسترش 
در  هستیم.  دینی  نواندیشی  گسترش 
چون  بین المللی  آژانس های  دوران  این 
 UN،UNICEF، UNESCO،
 NGO و  نهادها  دیگر  و   UNHCR
قالب  در  و  فعال شده  بین المللی  های 
غیردولتی  سازمان های  با  پروژه  اجرای 
این  اّما  کردند.  آغاز  را  همکاری هایی 
انتخابات سال 1384 منقطع  با  نیز  روند 
نیز  اصالحات  دوره  در  چراکه  گردید؛ 
از باال به  توسعه سیاسی گفتمانی دولتی 
ایجابی  گفتمانی  عبارتی  به  و  بود  پایین 
در  که  بود  سلبی  حدودی  تا  بلکه  نبود، 
برابر گفتمان رقیب مطرح می شد. هرچند 
جامعه  صورت بندی  تغییر  از  نمی توان 
تحوالت  از  متأثر  که  دوره  این  در  ایران 
تأثیرگذاری  همچنین  و  بود  جهانی شدن 
و  مدرنیزاسیون  تسریع  در  دولت  خود 
چشم پوشی  سیاسی  فرهنگ  آن  به تبع 
ریاست  انتخابات  نتایج  بااین وجود  کرد. 
خارج  از صحنه  و   1384 سال  جمهوری 
اقشار  عدم حمایت  و  اصالح طلبان  شدن 
که  داد  نشان  گفتمان  این  از  مردم 
توده  فرهنگ سیاسی مشارکتی در میان 
سیاسی  بلوغ  مراحل  هنوز  ایران  مردم 
بسترها  نیازمند  و  نکرده  سپری  را  خود 
تأثیرگذاری  برای  بیشتری  فرصت های  و 
ایران  سیاسی  توسعه  مسیر  و  روند  بر 
معاصر است. در دوران دولت احمدی نژاد 
اتهامات  با  مدنی  نهادهای  فعاالن 
دریافت  نرم،  براندازی  چون  متعددی 
جاسوسی،  خارجی،  کشورهای  از  پول 
بدین  شدند،  مواجه  غیره  و  دشمن  ابزار 
این  شدن  رانده  حاشیه  به  شاهد  ترتیب 
سپهر  در  سیاسی  مشارکت  در  نهادها 
با  توانست  احمدی نژاد  بودیم.  عمومی 
نیز  و  عامه پسند  و  پوپولیستی  شعارهای 
که  ساده زیستانه  و  سیاسی  مانورهای 
کم درآمد  و  زیرین  بخش های  موردپسند 
به  را  قدرت  بازی  توانست  بود،  جامعه 
دست آورد. دولت احمدی نژاد با عدم باور 
نگاه  و  متوسط  طبقه  و  توسعه  مقوله  به 
توزیعی و مانورهای پوپولیستی تبدیل به 
سیاسی  توسعه  راه  سر  بر  بزرگ  مانعی 
عرصه  در  مدنی  سیاسی  مشارکت  و 

سیاست کشور ایران گردید.

رابطه توسعه سیاسی
و فرهنگ سیاسی مشارکتی 

در ایران
0 دکتر لقمان قنبری 0

تو کمتر  کار  با محل  زندگی من  فاصله محل 
خواب  از  که  روز  هر  تو  است.  دقیقه  پنج  از 
نزدیک  از  را  عزیزانت  چهره  برمی      خیزی 
می      گیری،  را  صبحت  سر  دوش  می      بینی، 
خورده  صبحانه  و  می      کنی  سشوار  را  موها 
شهر  مردم  راه  در  می      شوی.  ماشینت  سوار 
می      دانم  کرده      اند،  آغاز  زندگی  که  می      بینی  را 
رادیو روشن است و هر از گاه سری به نشانه 
مملکت  درک  بی  مسئول  فالن  برای  تأسف 
اولین  برای  همراهت  تلفن  می      دهی.  تکان 
اطمینان  تو  و  درمی      آید  صدا  به  کاری  تماس 
کارت  محل  به  دیگر  دقیقه  چند  تا  می      دهی 
رسیده ای، محل کارت، جایی خیلی نزدیک به 

محل زندگی من.
شدم،  بیدار  خواب  از  که  امروز  من 
رساندم  اتاق  در  به  را  خودم  کورمال کورمال 
و تمام سعی ام را کردم در را بی صدا باز کنم 
بیچاره ها  نکنم.  بیدار  خواب  از  را  دوستانم  تا 
مگر جز خواب چه تفریح بهتری دارند؟ آن هم 
که  باشم  بی      رحم  خیلی  باید  دم صبح.  خواب 
تاریکی  در  یا  نروم  راه  پاهایم  نوک  روی  بر 
نان  پالستیکی  کیسه  یا حتی  نخورم  صبحانه 

را باز کنم. آخر میدانی؟ اینجا خوابگاه است.
محل  به  کاری  انجام  برای  نخورده  صبحانه 
آن طرف تر  دقیقه  پنج  فقط  آمدم،  تو  کار 
استاد  تو  نمی      کند  فرقی  من.  زندگی  محل 
باشی یا کارمند آموزش، حراست یا اداره رفاه. 
را  مقاله      ام  چرا  که  کردی  تندی  من  با  وقتی 
سروقت حاضر نکرده      ام یا فالن نامه اداری که 
مقصر  مرا  و  بود  شده  گم  میزت  کشوی  در 
آن  به  مسئول  این  از  بار  ده      ها  و  دانستی  آن 
مسئول واگذارم کردی و وقتی جفتمان خسته 
به  و  ماشینت شدی  سوار  تو  شدیم،  کالفه  و 
پناه امن خانه ات رفتی، من اما برای گریستن 
به  دوباره  تا  داشتم  زمان  دقیقه  پنج  فقط 
محل زندگی ام بازگردم. محل زندگی ام، جایی 
خاص  قوانین  با  دانشگاه  بسته  فضای  داخل 
من  زندگی  برای  همکارانت  یا  تو  که  خودش 
دیدن  برای  دلم  کرده اید.  وضع  دوستانم  و 
این مجموعه تنگ شده است،  آدم های خارج 
مختلفشان  انواع  با  روز  هر  تو  که  همان هایی 
توی  معمولی  آدم های  همین  داری.  سروکار 
خیابان ها و تاکسی ها. دیدنشان حالم را خوب 
می      کند. پدری که کیسه های پر از میوه را به 
پیاده  حال  در  که  دوستی  دو  می      برد،  خانه 
شدن از تاکسی وقایع امروزشان را با آب وتاب 
که  پیرمردی  می      کنند،  تعریف  یکدیگر  برای 
بی هدف  پشت،  بر  کرده  گره  را  دستانش 
می      کند.  طی  سختی  به  را  کوتاهی  مسافت 
و  گرفته  را  که دست دخترکش  زنی  یا حتی 
دنبال خود می      کشاند و به او می      گوید: »تو کی 
می      خوای آدم بشی؟« دخترک همچنان اشک 

می      کنم  فکر  خودم  ذهن  در  من  و  می      ریزد 
امر  در  باید  همگی  می      کنند  تصور  مردم  چرا 
دقایقی  برای  و  کنند،  بازی  نقش  تولیدمثل، 
مربوط  آدم      های  و  مسائل  از  افکارم  این چنین 
به  من  قیچی             می      شود.  بسته  فضای  آن  به 
فضای بیرون از مجموعه دانشگاه نیاز دارم. به 
همه آن آدم های غیردانشگاهی توی خیابان      ها 
و کوچه      ها. فکری به سرم میزند. چرا فقط پنج 
دقیقه پیاده روی؟ از این مجموعه خارج شو و 
اصاًل  بزن.  قدم  را در خیابان      ها  دل تنگی هایت 
چه؟  برنگردم  غروب  تا  اگر  اما  دنیا.  بی خیال 
که  آن قدر  شده      ای،  بزرگ  تو  برنگردی،  خب 
هستی.  خودت  از  محافظت  مسئول  خودت 
تشویش  دچار  باشم  بیرون  غروب  دم  اگر  اما 
بودن  بزرگ  احساس  از  نمی      توانم  و  می      شوم 
از  پیش  تا  باید  من  ببرم.  لذت  بودنم  عاقل  و 
یک ربع پس از اذان مغرب اعالم کنم که در 
محل زندگی ام هستم. مگر یادت رفته بارها در 
راه خرید کتاب درسی ترس »تأخیر« و سوال 
جانت  به  مسئولین  و  نگهبان      ها  جواب      های  و 
می      افتاد و کتاب نخریده برمی      گشتی؟ ولی آن 
مثاًل  حاال  بودی،  لیسانس  دانشجوی  تو  زمان 
دم  کرده ام  عادت  من  اما  می خوانی.  دکتری 

غروب روی تختم باشم.
به اتاقم برمی      گردم، سهم من از این دنیا یک 
فضای دو در یک است، یک تخت چسبیده به 
دیوار، چند جعبه کتاب در زیر آن و یک قفسه 
بر  خوابگاهی  به دردنخور  خنزرپنزرهای  از  پر 
این  در  آیا  بکشم  را  تختم  پرده  اگر  رویش. 
وجود  واقعاً  من  می      شناسد؟  مرا  کسی  جهان 
تفاوتی  چه  هستم؟  که  می      کنم  فکر  یا  دارم 
با  مرده      ها  دارد؟  وجود  مرده      ها  و  من  میان 
زنده      ها ارتباطی ندارند، درست مثل من وقتی 
بر روی تختم خودم را زیر پتو مچاله کرده ام 
و به تمام سال      های جوانی ام فکر می      کنم. قرار 
پیدا  ادامه  این همه  زندگی  از  این سبک  نبود 
از  بعد  باشد.  سال  چهار  فقط  بود  قرار  کند. 
شغل  زندگی مان،  خانه  سر  برگردیم  آن 
دلخواهمان را پیدا کنیم، ازدواج کنیم، پدر و 
مادر شویم، ... قرار بود زندگی را زندگی کنیم. 
برای  که  دانشگاه  آمدیم  همین  برای  ما  اصاًل 
و  بسازیم  را  آینده      مان  شویم،  کسی  خودمان 
این ها  باشیم.  داشته  کیفیت      تری  با  زندگی 
ما  به  دبستان  اول  کالس  از  بارها  و  بارها  را 
اگر درس بخوانیم خوشبختی  بودند که  گفته 
می      دهد.  نشان  ما  به  را  رنگش  طالئی  چهره 
یاد  به  را  هندسه مان  معلم  صدای  هنوز  من 
درس  جز  وظیفه      ای  »شما  می      گفت  که  دارم 
خواندن ندارید. اگر این چند ماه، فقط همین 
چند ماه به خودتان سختی بدهید چند سال 
نمی      گفت  اما  بود.«  خواهید  رفاه  در  آینده 
بهار  این  چرا  پس  آینده.  سال  چند  دقیقاً 

که  نمی      رسد  سر  راه  در  جاودان  تا  همچنان 
انجام  را  وظیفه مان  ما  مگر  شویم؟  شکوفا  ما 
ندادیم؟ پس چرا آن جوری نشد که قرار بود 
حساب  قضایای  تمامی  اثبات  هنوز  بشود؟ 
دیفرانسیل و انتگرال که در دبیرستان خواندم 
که   x/1  Arctg تابع  دارم، تصویر  به ذهن 
در دفتر حل تمرینم با عشقی بی نهایت ترسیم 
کرده بودم با وضوح فول اچ دی به ذهن دارم. 
روزها  آن  از  دهه  یک  از  بیش  که  حاال  اما 
زندگی  خوابگاه  دنج  گوشه  در  من  می      گذرد 
زندگی  یک  امکانات  کمترین  بدون  می      کنم، 
در  که  وسیله ای  پیچیده ترین  معمولی.  کاماًل 
فالسک  داشته ام  اختیار  در  سال ها  این  تمام 
در  من  زندگی  تمام  حاال  است.  بوده  چای 
لباس و یک  چند جعبه کتاب و یک چمدان 
کتری و ماهیتابه و چند لیوان و قاشق خالصه 
غذاهای  خوشمزه ترین  گرفته ام  یاد  می      شود. 
ایرانی را در یک قابلمه کوچک ضرب دیده که 
همان  بپزم.  است  مالمین  بشقاب  یک  آن  دِر 
بشقاب مالمین سفید و سورمه ای رنگی که از 
جهیزیه مادرم به جای مانده است. می      بینی... 
نکردیم.  جوانی  هم  مادرانمان  قد  حتی  ما 
و می بینم  به خانه دوستم می      روم  وقتی  حاال 
که  برقی  ظروف  انواع  با  را  غذاها  ساده      ترین 
اسم هیچ کدامشان را نمی      دانم می      پزد تعجب 
همه  این  پیچیده      ای.  زندگی  چه  می      کنم. 
با  من  که  غذاهایی  همان  پخت  برای  وسیله 
می      کنم.  درستشان  خودم  درب وداغان  قابلمه 

این ها مرا آشفته می      کند. امکانات زیاد، صدای 
برایم  خانه  داخل  آزادی  حجم  و  تلویزیون 
خلوت  و  سکوت  به  من  نیست.  شده  تعریف 
بر روی همان تخت دو در یک عادت کرده      ام، 
ندیده      ام  تلویزیون  که  است  دهه  یک  از  بیش 
و کمترین وابستگی به این صفحه سیاه تخت 
بزرگ ندارم. عادت کرده      ام رخت های کثیف را 
زندگی  نکنم  فکر  و هیچ  بزنم  با دست چنگ 
آدم ها چقدر ماشینی شده است. راستی مادرم 
لگن  داخل  را  رخت      ها  بود  من  همسن  وقتی 
در  لباس شوئی  ماشین  یا  با دست می-شست 

اختیار داشت؟
پایان نامه ام  نگارش  مشغول  سخت  که  حاال 
ترس  افتاده،  جانم  به  جدیدی  ترس  هستم، 
درست  نبودن.  دانشجو  و  فارغ التحصیلی 
این  از  خارج  زندگی  فوبیای  من  است... 
آن قدر  را  اینجا  قوانین  دارم.  را  مجموعه 
همیشه  برای  می      توانم  که  گرفته ام  یاد  خوب 
با  و  دیوار  همین  کنار  تخت،  همین  روی  بر 
همان  من  در  کنم.  زندگی  دوستان  همین 
پیرمرد  آن  درون  در  که  است  افتاده  اتفاقی 
را  اسمش  -که  شاوشنگ  در  رستگاری  فیلم 
دو  از  بعد  که  کاراکتری  همان  ندارم-  یاد  به 
از زندان  دهه زندگی در زندان، دنیای بیرون 
را نمی      شناخت و ناامیدانه از تالش برای کشف 

قواعد جدید دنیای جدید دست کشید.
شیمی  مهندسی  دکتری  دانشجوی   *

دانشگاه رازی

روایتی از ۱۵ سال زندگی خوابگاهی
0 الهام کرمیان* 0

 در دهه دوم و سوم انقالب رشد و بهبود وضعیت 
اقتصادی جامعه و پشت سر گذاشتن شرایط سخت 
تأثیرات  و  مختلف  بحران های  از  گذر  و  جنگی 
جهانی شدن سبب شد که فضای جدیدی از فرهنگی 
 76 خرداد  دوم  که  بگیرد  شکل  مشارکتی  سیاسی 
از  بود.  آن  شکوفایی  اوج  اصالحات،  دولت  و 
نهادهای   1376 انتخابات خرداد  از  بعد  رو  همین 
دموکراتیک نظام، تقویت شدند و مشارکت مدنی 
و نسبتًا خودجوش به جای مشارکت توده ای اوایل 

انقالب گسترش چشمگیری پیدا کرد
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از  یکی  را  آن  که  باستانی  محوطه  دره،  گنج 
ایران  فالت  در  بشریت  زیستگاه های  نخستین 

می دانند.
طبق کاوش های باستان شناسی صورت گرفته، 
حدود یازده هزار سال پیش در الیه های زیرین 
قدیمی ترین  از  یکی  باستانی،  محوطه  همین 
روستاهای جهان شکل گرفت که مردمانش به 

کشاورزی روی آوردند.
یا  دره  یک  داخل  در  محوطه  خاص  موقعیت 
گذرگاه طبیعی و نیز دسترسی آسان به منابع 
مختلف جهت گذران زندگی باعث شکل گیری 

این روستا در روزگاران دیرینه بوده است.
گنج دره دارای قدیمی ترین مدارک اهلی سازی 
و پرورش بُز در دنیا است و این موضوع جایگاه 
اولین مرکز دام پروری  خاصی به آن به عنوان 
برخی  همچنین  است.  داده  جهان  سراسر  در 
برخی  آن  ساکنان  معتقدند  باستان شناسان 

گیاهان مانند جو را کشت کرده اند.
باستان شناسان  از  دارابی  دکتر  که  آن طور 
»شواهد  می گوید:  کرمانشاهی  مطرح 
این  که  داده  نشان  اخیر  سال های  کاوش های 
مطالعه  برای  مدارک  بهترین  حاوی  محوطه 
و  سفال  تولید  مسیر  در  انسان  اولیه  تجارب 
ظروف سفالی است و بقایای معماری به دست 
و  خاص  پیچیدگی  بیانگر  دره  گنج  از  آمده 
منحصربه فردی در ساخت بناهای اولیه است و 
از این حیث با دیگر محوطه های هم زمان خود 

در دیگر نقاط دنیا متفاوت است.«
برای  کانادایی  باستان شناس  اسمیت  فیلیپ 
بار در دهه های 40 و 50 شمسی روی  اولین 
این محوطه باستانی طی پنج فصل کاوش هایی 
حفاری های  اینکه  علیرغم  او  داد.  انجام  را 
دره  گنج  باستانی  محوطه  در  را  گسترده ای 
کرد  منتشر  که  نتایجی  اما  رساند،  انجام  به 
بسیار خالصه و دارای ابهامات زیادی بود. برای 
گروهی   1396 سال  در  بعدها  که  بود  همین 
و  رازی  دانشگاه  باستان شناسان  از  متشکل 
دانشگاه کپنهاک دانمارک در پروژه ای مشترک 
بازنگری کاوش های پیشین  پنج ساله مطالعات 
و  کشاورزی  شروع  چگونگی  محوریت  با  را 
با  مرکزی  زاگرس  و  ایران  غرب  در  دام پروری 
محوریت کرمانشاه در محوطه باستانی گنج دره 
آغاز کردند و نتایج جدیدی به دست آورند که 
حاکی از اهمیت باالی این محوطه باستانی بود.

مجموع نتایج به دست آمده نشان می داد گنج 
دره در حدود 10 هزار و 200 سال پیش مورد 
سال   9600 حدود  در  و  گرفته  قرار  سکونت 

پیش متروک شده است.
ارزشمندی  و  قدمت  این  به  محوطه ای  اما  و 
سال هاست که بی حفاظ رها شده و هر رهگذری 
یازده هزارساله  تاریخ  می کند  عبور  آنجا  از  که 

بشریت را زیر پاهایش لگد می کند و می رود.
حدود  تا  بشریت  تاریِخ  گنِج  این  که  هرچند 
زیادی گمنام مانده، اما اندک گردشگرانی هم 
به  راهشان  ناخواسته  یا  خواسته  که  هستند 
سوی این محوطه باستانی کج می شود تا آن را 
ببیند، اما دریغ از یک تابلو راهنما و معرفی اثر 
که بگوید »این گنج دره است، نشانی از زندگی 

یازده هزار سال پیش بشریت.«
گنج دره در گوشه ای غریب و مهجور مانده و 
باشد،  مرهمی  را  دردهایش  که  نیست  کسی 
پای  زیر  روز  هر  تا  بکشد  اطرافش  حصاری 
نشود،  لِه  گوسفند  و  بز  گله های  و  رهگذران 
نقطه  این چه  که  بگوید  تا  کند  تابلویی نصب 
مهمی در دنیاست و مهم بودنش را فریاد بزند.

مطرح  باستان شناسان  از  دارابی  حجت  دکتر 
باستان شناسان  گروه  سرپرست  و  کرمانشاهی 
دانشگاه رازی و دانشگاه کپنهاک دانمارک در 
پروژه مشترک کاوش در گنج دره، به رهاشدگی 
گذشته  دهه های  طی  باستانی  محوطه  این 
حفاظت  برای  گفت:  ایسنا  به  و  کرد  اشاره ای 
از محوطه های باستانی ابتدا باید عرصه و حریم 
آن ها را مشخص کرد، اما علیرغم اهمیت خاص 
از  قبل  تا  باستانی، چنین چیزی  محوطه  این 
پژوهش های مشترک دانشگاه رازی و دانشگاه 
کپنهاگ صورت نگرفته بود که این امر در سال 

1396 انجام گرفت.
کرد:  تصریح  کرمانشاهی  باستان شناس  این 
خوشبختانه عرصه و حریم گنج دره در وزارت 
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث 
اقدامات  نیازمند  تنها  و  واقع شده  تایید  مورد 
میراث  اداره کل  سوی  از  عملی  و  اجرایی 

فرهنگی استان کرمانشاه است.
پروژه  قالب  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
برای  حفاظتی  طرح  یک  مذکور  مشترک 
تهیه شد  به سایت-موزه  تبدیل آن  محوطه و 
این  شد،  ارائه  باستان شناسی  پژوهشکده  به  و 
طرح پیرو جلسه ای با مدیر قبلی میراث استان 

تهیه  باستان شناسی  پژوهشکده  و  کرمانشاه 
پیگیر  وقت  استان هیچ  میراث  اداره  اما  شده، 
از  این طرح در جهت حفاظت  عملیاتی شدن 

این محوطه نشده است.
نتیجه کاوش های گسترده  یادآور شد: در  وی 
هیئت کانادایی در قبل از انقالب بخش مرکزی 
بزرگ  گودی  یک  صورت  به  دره  گنج  تپه 
اولیه  روستای  معماری  بقایای  تمام  و  درآمده 
که از آن به دست آمده بود در طی زمان دچار 

فرسایش شده و متأسفانه از بین رفته است.

گذشته  سال های  در  همچنین  افزود:  دارابی 
صورت  آن  در  متعددی  غیرمجاز  حفاری های 
کشاورزی  فعالیت های  این،  بر  عالوه  و  گرفته 
از  باعث تسطیح بخشی  تپه هر سال  پیرامون 

آن می شوند.
وی تاکید کرد: از جمله کارهای انجام شده در 
دانشگاه  و  رازی  دانشگاه  مشترک  پروژه  قالب 
کپنهاگ نصب سه تابلو اطالع رسانی در ارتباط 
تابلو  این سه  از  متأسفانه  اما  بود،  دره  با گنج 
اکنون تنها یکی که در ابتدای جاده هرسین و 

در محل پلیس راه بیستون است، در جای خود 
باقی مانده و دو تابلوی دیگر از جای خود کنده 

شده و سرنوشت آنان مشخص نیست.
اضافه  کرمانشاهی  مطرح  باستان شناس  این 
نصب  محوطه  کنار  در  که  تابلویی  اتفاقاً  کرد: 
شده بود داری اطالعات کامل و کافی به زبان 
فارسی و انگلیسی درباره معرفی گنج دره بود. 
اطالع  به  تابلوها  شدن  مفقود  مسئله  هرچند 
اداره میراث شهرستان هرسین رسانده شد ولی 

نتیجه ای را به همراه نداشت.
وی گفت: تا زمانی که نهادهای ذی ربط اقدام 
مهم  بسیار  اثر  این  حفظ  مسیر  در  عملی 
نداشته باشند و عرصه آن مورد تملک میراث 
فرهنگی قرار نگیرد، هیچ کاری برای جلوگیری 
از تخریب روزافزون گنج دره نمی تواند صورت 

گیرد.
حفاظتی  اقدامات  این  چنانچه  افزود:  وی 
در جهت  باید  بعدی  مرحله  در  گیرد،  صورت 
این  و  برداشت  گام  عمومی  فرهنگ سازی 
بهترین راه برای حفاظت از آثار باستانی است. 
تمام آثار باستانی متعلق به مردم هستند و این 
وظیفه نهادهای ذی ربط است که نحوه برخورد 

با آنان را برای مردم تشریح کنند.
دارابی در پایان اظهار امیدواری کرد روزی گنج 
افزود:  و  شود  تبدیل  موزه  سایت  یک  به  دره 
مهم تنها در سایه اقدام عملی نهادهای ذی ربط 
در سطح استانی و ملی امکان پذیر خواهد شد.
*خبرنگار ایسنا کرمانشاه

میراث یازده هزارساله بشریت

زیر پای رهگذران!
0 فاطمه احمدیان*0

دو  گفت:  آناهیتا  معبد  ملی  پایگاه  مدیر 
باستان شناسی  کاوش  هیچ  است  دهه 
این  و  نگرفته  صورت  آناهیتا  معبد  در 
در حالی است که ابهامات زیادی در این 
مجموعه وجود دارد که باید برطرف شود.

با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  گراوند  مرتضی 
اشاره به گذشت حدود دو دهه از آخرین 
گرفته  صورت  باستان شناسی  کاوش های 
کرد:  اظهار  آناهیتا،  تاریخی  معبد  در 
فعالیت های  که  می شود  دهه  دو  حدود 
آناهیتا  تاریخی  معبد  در  باستان شناسی 

متوقف شده است.
این  در  زیادی  ابهامات  اینکه  بیان  با  وی 
مجموعه داریم که باید برطرف شود، افزود: 
از جمله این ابهامات مربوط به ضلع شمالی 
است که دیواری از آن باقی نمانده و فقط 
بقایایی از یک برج مربوط به دوره سلجوقی 

که بعدها اضافه شده، مانده است.
افزود:  آناهیتا  معبد  ملی  پایگاه  مدیر 
امتداد  باید  هم  غربی  ضلع  در  همچنین 
کامل  به طور  کنونی  متری   210 دیوار 
آزاد شود تا بعد بتوانیم روی آن کارهای 

مرمتی را اجرا کنیم.
انجام  برای  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
معبد  در  باستان شناسی  کاوش های 
اظهار  دادیم،  اعتبار  درخواست  آناهیتا 
نیاز  مورد  اعتبارات  که  صورتی  در  کرد: 
آناهیتا  تاریخی  در مجموعه  کاوش  برای 
برای  می توانیم  کند،  پیدا  اختصاص 
متفاوت  را  معبد  این  آینده  سال های 
در  رونقی  و  ببینیم  کنونی  شرایط  از 

گردشگری آن اتفاق بیفتد.
گراوند در ادامه از تالش برای تکمیل موزه 
باستان شناسی معبد تاریخی آناهیتا خبر 
داد و گفت: فاز اول موزه باستان شناسی 

معبد را اجرایی کرده ایم و برای اتمام آن 
نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   3.5 حدود  به 
با  این رابطه رایزنی هایی را  داریم که در 
سازمان برنامه وبودجه استان داشته ایم که 

قول مساعد تأمین آن را داده اند.
وی افزود: اگر این اعتبار برای سال آینده 
 80 حدود   1401 سال  تا  شود،  تأمین 

درصد از پروژه تکمیل می شود.
مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا در ادامه با 
بیان اینکه هرساله با رشد بی رویه گیاهان 
در این مجموعه مواجه هستیم که می تواند 
برای سنگ های باستانی آن آسیب زا باشد، 
گیاهان  بی رویه  رشد  موضوع  شد:  یادآور 
این مجموعه  کنونی  از معضالت  یکی  به 
بهار  فصل  که  هم  اکنون  و  شده  تبدیل 
در  را  معضل  این  دوباره  است،  پیش  در 
پیش خواهیم داشت، بنابراین باید اعتبار 
تا به شکل  نیاز تخصیص پیدا کند  مورد 

ریشه ای بتوانیم آن را کنترل کنیم.
گراوند خاطرنشان کرد: در کنار ضرورت 
کاوش های باستان شناسی و پایش ساالنه 
مرمتی،  فعالیت های  اجرای  مجموعه، 
داخل  به هم ریخته  سنگ های  ساماندهی 
نیز  اطراف  زمین های  تملک  و  مجموعه 

باید اجرا شود.
وی تاکید کرد: حدود پنج تا شش قطعه 
زمین وجود دارد که باید آن ها را تملک 
کنیم، اما برای تملک هرکدام حداقل بین 
دو تا چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز است 

که تاکنون تأمین نشده است.
اگر  افزود:  آناهیتا  معبد  ملی  پایگاه  مدیر 
ساالنه حدود دو میلیارد تومان برای بحث 
تملک به این پایگاه اختصاص دهند، به مرور 
می توانیم زمین های اطراف را تملک کرده و 

فضای معبد را به سرانجامی برسانیم.

مدیر پایگاه ملی معبد آناهیتا خبر داد:

توقف 2 دهه ای کاوش  

باستان شناسی در معبد آناهیتا

* گنج دره در گوشه ای غریب و مهجور مانده و کسی 
نیست که دردهایش را مرهمی باشد، حصاری اطرافش 
و  بز  گله های  و  رهگذران  پای  زیر  روز  هر  تا  بکشد 
گوسفند لِه نشود، تابلویی نصب کند تا بگوید که این 
چه نقطه مهمی در دنیاست و مهم بودنش را فریاد بزند.

* هرچند که این گنِج تاریِخ بشریت تا حدود زیادی 
که  هستند  هم  گردشگرانی  اندک  اما  مانده،  گمنام 
محوطه  این  سوی  به  راهشان  ناخواسته  یا  خواسته 
از یک  دریغ  اما  ببیند،  را  آن  تا  می شود  باستانی کج 
دره  گنج  »این  بگوید  که  اثر  معرفی  و  راهنما  تابلو 
نهضت سبز شدن کوه تاق بستان با کاشت است، نشانی از زندگی یازده هزار سال پیش بشریت.«

این  ارتفاعات  در  مثمر  بومی  نهال های 
منطقه آغاز شد.

مسیر  در  نهال  کاشت  با  برنامه  این 
کوهنوردی ارتفاعات تاق بستان و به همت 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
شهرداری کرمانشاه، سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری، شهرداری منطقه ۷ 
و مشارکت شرکت صنایع سیمان غرب، 
سازندگی،  بسیج  مردم نهاد،  سازمان های 
بنیاد  استانداری،  اجتماعی  امور  دفتر 

شهید و صداوسیما انجام شد.
در گام اول این طرح و هم زمان با میالد 
پدران،  یاد  به  و  )ع(  علی  امیرالمؤمنین 

 313 تعداد  اسفند  هشتم  جمعه،  صبح 
نهال در ارتفاعات تاق بستان کاشته شد.

 بالغ بر پنج هزار کوهنورد در طول هفته 
از مسیر تاق بستان تردد می کنند که از 
این ظرفیت در ایجاد نهضت سبز کردن 
ارتفاعات تاق بستان، با هدف ارتقا زیبایی 
بهره  فضای سبز  سرانه  افزایش  و  بصری 

گرفته شده است.
در  دیگر  مرحله  دو  در  است  قرار 
یاد  به  اسفندماه  پانزدهم  تاریخ های 
بیست  و  کرمانشاه  جوانمردان  و  بزرگان 
یاد شهیدان سرافراز  به  اسفندماه  دوم  و 
ارتفاعات  در  نهال  کاشت  کرمانشاهی، 

تاق بستان انجام شود.

ارتفاعات تاق بستان سبز می شود
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از همان روز اولي كه به عنوان هنرجوي داستان 
تابلوي  به  شدم  ميرصادقي  جمال  كالس  وارد 
روبه رويم همواره خيره مي شدم. زن سياه پوشي 
با دستاني بزرگ كه به جثه اش نمي آيد نوزادي 
چهره اش  مي كند.  تعارف  دست هايش  روي  را 
و  به خود گرفته است  از شيون و زجر  حالتي 
مانند نقاشي ادوارد مونك نروژي جيغ مي كشد. 
زنان ديگري در پس زمينه مشايعتش مي كنند. 
رنگي  خاكستري هاي  و  سياه  و  آبي  رنگ هاي 
 20 كه  حاال  حتي  هميشه  مي آشوبد.  را  دلم 
داستان نويسي جمال  كارگاه  به  آمدنم  از  سال 
ميرصادقي مي گذرد آن زن، آن دست ها و آن 
فرياد چيزي از تاثيرشان را كم نكرده اند. بارها 
آن  از حالت  يا  بنويسم  را  خواسته ام داستانش 
دست ها آشنايي ُزدايي كنم و تصوير ديگري را 
يا حافظه ام  نداده  اقتضايش دست  اما  بيافرينم 
وقت نوشتن داستان آن را فراموش كرده؛ حاال 
تابلو  اين  نقاش  ندارم.  را  نوشتنش  قصد  هم 
آشوري  نامدار  نقاش  همان  الخاص  هانيبال 
است؛ او را سال ها پيش تر از مرگش در آتليه اش 
مالقات كرده ام؛ جمله اي به نقل از او هيچ گاه از 
بود، هنرمند هر روز  خاطرم نمي رود كه گفته 
صبح بايد بيدار شود و تنورش را روشن كند و 
نان بپزد اگر كسي نان نخواست حداقل مي تواند 

خودش را سير نگه دارد. 
به  دارم  قصد  بار  آخرين  براي  شايد  كه  حاال 
تابلو خوب نگاه كنم؛ آن زن گويا تهمينه است 
كه از اعماق شاهنامه بيرون آمده است؛ همان 
»گيسوي  مي گذارد  گيسو  بر  كارد  كه  تهمينه 
هزاران  مثل  ناب«؛  مي   مرگ  به  ببريد  چنگ 
قرباني  فرزندان شان  كه  خودمان  زمانه  مادر 
آن چنان  تصوير  شده اند.  خشونت  و  جنگ 
وابسته به واقعيت است كه گويا هزاران عكس 
از آن ديده ايم. اّما جهان تابلو با جهان واقع كه 
همان عكس ها و مستندهاي تلويزيوني هستند، 
آن  مصالح  و  مواد  كه  است  درست  دارد.  فرق 
از جهان واقعي برداشته شده است اما اساسش 
جهان بيني  و  خالقيت  است.  استوار  تخيل  بر 
نماد  از  كردن دست ها شكلي  بزرگ  در  نقاش 
زندگي  نحوه  دست ها  است.  گرفته  خود  به 
زنده  براي  كه  مي كشند  تصوير  به  را  مردماني 
ماندن زحمت فراوان كشيده اند. جهان داستان 
ريشه هايش  دارد؛  مشابهي  جهان  هم چنين 

مثل  اينكه  براي  و  مي شوند  تغذيه  واقعيت  از 
و  نباشند  واقعيت  عين  روزنامه ها  گزارش هاي 
به تعالي داستان بينجامند همواره به دو جنبه 

باورپذيري و خالقيت پايبندند.
زن شخصيت ها و انسان هاي له شده در داستان ها 
را به خاطر مي آورد. برشي از يك زندگي جزيي 
كه نشان دهنده كل است چرا كه نمي توان در 
به  بنابراين  گنجاند؛  را  زندگي  كل  قاب،  يك 
زن  آن  نمونه  است.  نيازمند  فشردگي  و  اعجاز 
را دور و برمان سراغ داريم؛ باورش مي كنيم و 
براي مان حقيقت  مانند خطوط صورتش حالتي 
كه به چشم ها داده است، احساس واقعه را در 
ما زنده مي كند؛ درست همان كاري كه داستان 

كوتاه با مخاطبش مي كند.

 »ريشه هاي  مشترك  داستان ها«
تاريخ  كه  مي شود  چطور  مي پرسم  خودم  از 
تم ها  و  درون مايه ها  مي شود.  تكرار  همچنان 
كره  اين  جاي  همه  در  هستند  تكراري  چقدر 
خاكي داستان ها و »معناهايي كه از درون مايه ها 
كه همان نخ تسبيح داستان هستند استخراج 
خيانت،  دروغ،  دارند.  مشترك  ريشه  مي شود« 
در  تجاوزها  و  شقاوت ها  حسادت ها،  دزدي، 
مختلف،  شكل هاي  به  زماني  هر  و  مكان  هر 
موضوعات تازه اي را نشان مي دهند و هر كس از 
دريچه اي به آن ها نگريسته است. نحوه زندگي 
از  انواعي  مي كنند  طي  كه  روندي  و  مردمان 
داستان ها را به وجود آورده با معناهاي يكسان. 
با  تاريخ  طول  در  داستان ها  كه  است  اين گونه 

انسان حركت كرده اند و دگرگون شده اند. 
انقالب  از  پيش  و  رنسانس  از  پيش  انسان 
زيرا  نداشت  مستقلي  هويت  خود  از  مشروطه 
مساجد  و  كليسا  و  معابد  به  وابسته  يا  مردمان 
از  و  زمين  به  وابسته  و  لشكريان  جزو  يا  بودند 
با  خود شناخت فردي و روان شناختی نداشتند. 
روي كار آمدن طبقه متوسط نوخاسته و نهضت 
انسان گرايي، تحولي اساسي در ذهنيت و بينش 
انسان پديد آمد و به تبع آن، داستان نيز از اين 
»ماجراهاي  كهن  قّصه هاي  گرفت؛  تاثير  تحول 
خارق العاده و دور از ذهن و به گونه ای خرق عادت 
كه شخصيت هاي سياه وسفيد و آرماني داشتند و 

به موضوعات كلي مي پرداختند« را كنار زد.
اين  خالف  كه  قصه ها  البته  »نه  داستان نويسي 

به جزييات  قصه ها  در  به شرق«  »از غرب  بود، 
واقعي و امور روزمره و خصوصيت روان شناختی 
تحولي  اگر  رو  اين  از  و  نمي شود  توجه  فردي 
تحولي  مي آيد،  وجود  به  شخصيت ها  در 
روان شناختی نيست. جنبه خصلتي و عام دارد و 
نشان دهنده سنخي از مردم است نه فردي خاص 
با هويتي معين. از اين رو شخصيت ها و آدم ها در 

قصه ها كمتر متحول مي شوند«.
با  رسيد  مشروطه  از  پيش  ايران  به  وقتي 
كه  روز  آن  انسان  درگيري  و  تالش  به  توجه 
زيردست  و  و محروم  مردمان ستمديده  حامي 
يافت.  و مقبوليتي عام  بود، پذيرشي روزافزون 
به  پرداختن  براي  شد  وسيله اي  كوتاه  داستان 
افشاگري هاي سياسي  ناهنجاري هاي اجتماعي 
اميران  درباريان  و  خواص  تنگ  دايره  از  و 
به  ادبيات  شد.  فراگير  و  آمد  بيرون  شاهان  و 
زندگي واقعي و امور روزمره روي آورد. موجي 
انقالبي نه تنها بر قالب هاي ادبي بلكه بر محتوا 
به  ابرها  از  شعرا  و  نويسندگان  شد.  چيره  نيز 
زير آمدند و بر دنياي واقعي قدم نهادند. البته 
و  اجتماعي  و  سياسي  بحران  با  تحوالت  اين 
روشنفكري و اصالح طلبي همراه بود كه بر اثر 
راندن  عقب  در  متوسط  طبقه  آمدن  كار  روي 
حكومت خان خاني و اشراف صورت گرفته بود 
در واقع فرهنگي در حال مردن و فرهنگي در 

حال  زاده شدن بود. 
و  شاهزاده ها  را  غربي  داستان هاي  اولين 
درباري هاي قاجار كه زبان خارجي را فرا گرفته 
»سه  چون  رمان هايي  كردند؛  ترجمه  بودند، 
تفنگ دار« و »كنت مونت كريستو« اثر الكساندر 
جيمز  اثر  اصفهاني«  باباي  »حاج  پدر،  دوماي 
معيارهاي  ولي  بودند  زبان دان  آن ها  موريه. 
داستان را نمي شناختند به همين خاطر كمتر 
به رمان هاي بزرگ زمانه شان مانند آثار بالزاك، 
استاندال  و  تولستوي  داستايوفسكي،  ديكنز، 

توجه نشان دادند.
نوشته  فارسي  زبان  به  كه  رمان هايي  اولين 
شد به دليل فقر معنايي و ايرادهاي ساختاري 
داستان نويسي  براي  اساسي  و  پايه  نتوانست 
ديگر،  كشورهاي  بيشتر  برخالف  و  باشد  ايران 
نويسندگان  را  داستان نويسي  اساس  و  پايه 
با  گفت  مي توان  و  گذاشتند  كوتاه  داستان 
داستان هاي كوتاه صادق هدايت، داستان نويسي 

از  البته  افتاد.  خود  اصيل  و  درست  راه  به 
و  است  مقدم  هدايت  بر  زماني جمال زاده  نظر 
داستان هاي كوتاه »يكي بود يكي نبود« پيش 
از داستان هاي كوتاه هدايت انتشار يافته اما به 
بيشتر  لطيفه وار  و  حادثه پردازانه  خصلت  علت 
نيافت و  نام آور  اين داستان ها پيرواني اصيل و 
او تحول چنداني در ادبيات  داستان هاي كوتاه 
كوتاه  داستان هاي  آنكه  حال  نياورد؛  وجود  به 

هدايت موجب چنين تحول و پيشرفتي شد. 
»يكي  كوتاه  داستان  مجموعه  انتشار  از طرفي 
خود  جمال زاده  كه  برلين  در  نبود«  يكي  بود 
ميان  در  ولوله اي  مي كرد،  زندگي  آنجا  در 
خوانندگان فارسي زبان به راه انداخت و گروهي 
بر ضد آن صف آرايي كردند. جواني جرأت كرده 
و  كوچه  مردم  زبان  به  نخستين  بار  براي  بود 
بازار بنويسد؛ از اصطالحات متداول آن ها سخن 
هست،  چنانكه  را  آن ها  اوضاع واحوال  و  بگويد 
توصيف كند. اما خوانندگان هوشمند دريافتند 
حادثه جديدي در شرف تكوين است. جمال زاده 
راه  كه  بود  نويسنده اي  اولين  دهخدا  از  بعد 
داستان هاي  و  گشود  نگارش  شيوه  در  تازه اي 
او  از  پيش  نوشت.  گفتاري  زبان  به  را  خود 
را  زباني  پرند چنين  و  چرند  كتاب  در  دهخدا 
به كار گرفته بود؛ البته هيچ يك از آن ها مبتكر 
نبودند؛ آن ها ميراث دار زبان گفتاري قصه هاي 

كهن با سابقه اي هزار ساله بودند.
چنين  است«   شكر  »فارسي  داستاِن  آغاز  در 
را  خشك  و  دنيا  تر  جاي  »هيچ  مي خوانيم: 
5 سال  از  پس  نمي سوزانند.  هم  با  ايران  مثل 
دربه دري و خون جگري، هنوز چشمم از باالي 
بود  نيفتاده  ايران  به خاك پاك  صفحه كشتي 
گوشم  به  انزلي  كرجي بان هاي  گيلكي  آواز  كه 
مثل  خوانان،  جان  باالم  جان  باالم  كه  رسيد 
مورچه هايي كه دور ملخ مرده اي را بگيرند، دور 
شدند  مسافرين  جان  بالي  و  گرفته  را  كشتي 
و  پاروزن  چند  چنگ  به  مسافري  هر  ريش  و 

كرجي بان و حمال افتاد.« 
جمال زاده در جواب كساني كه او را باالي منبر 
داستان نويسي  بود  گفته  بودند،  كرده  تقبيح 
به  نامه اي  در  »قزويني«  كرد.  خواهد  رها  را 
او  جانب  از  را  داستان  گفتن  ترك  جمال زاده 
نوعي خيانت تلقي كرده بود؛ اما جمال زاده 20 

سال هيچ ننوشت. 

اغلب داستان نويسان ما كار نوشتن را با داستان 
اين  به  شايد  واقعيت  اين  كرده اند؛  آغاز  كوتاه 
حرفه  ايران  در  داستان نويسي  كه  بوده  دليل 
نيست . نويسنده مجبور است شغلي براي خود 
فراغت  به ساعات  را  نوشتن  و  پا كند  و  دست 
خود موكول كند. نوشتن داستان كوتاه با وقت 
محدود بيشتر امكان دارد در مقايسه با رمان كه 
بيشتر  كوتاه  داستان  مي خواهد.  بسيار  فراغت 
را  ناپايدار  لحظه هاي  بازآفريني  امكان  رمان  از 
از  كه  تعريف هايي  طبق  مي دهد.  نويسنده  به 
داستان كوتاه در اغلب فرهنگ هاي ادبي شده 
هوا  و  حال  خلق  بر  غالباً  كوتاه  داستان  است، 
دارد  بيشتري  توجه  موقعيت ها  و  وضعيت  و 
اين  از  داستان گويي.  و  شخصيت پردازي  بر  تا 
ايراني  رو تجسم آن حال و هوا براي نويسنده 
بيشتر  است  معاش  تالش  در  تمام وقت  كه 
كل  از  داستاني  بازگويي  تا  است  امكان پذير 

وقايع زندگي كه مختص به رمان است. 

 »بعد  چه  خواهد  شد«
شخصيت  زندگي  كل  از  مثال  عنوان  به 
علوي،  بزرگ  از  كوتاهي  داستان  »گيله مرد« 
لحظه هاي حقارت بار اسارت او تصوير مي شود؛ 
را  او  نااميدي  و  و خشم  دلهره  كه  لحظه هايي 
را  او  زندگي  تراژيك  پايان  و  مي دهد  نشان 
تصوير مي كند. همچنين زماني ما با شخصيت 
»داش آكل« نوشته هدايت روبه رو مي شويم كه 
بحراني،  لحظه هاي  در  زندگي اش  از  برهه هايي 
در  نمايش  به  تصميم گيري  سخت  و  حساس 
دگرگون  را  او  زندگي  كه  لحظه هايي  مي آيد؛ 
شكل  ديدگاهي  به  هدايت  مي كند.  نابودش  و 
بي همتا   1310 دهه  در  گفت  مي شود  كه  داد 
بود. ديدگاهي كه در آن هيچ گونه پيام اخالقي 
تجليل  هيچ  نيست؛  غيرمستقيمي  يا  مستقيم 
آرمان گرايانه اي از طبقات پايين جامعه به عمل 
نمي آيد و اجتماع به خاطر فقر جهل و فالكت 
عكس  بر  بلكه  نمي شود؛  محكوم  مردم  عامه 
بداخالقی  در  مردم  عامه  كه  مي شود  معلوم 
نمي مانند  عقب  پولدارترها  از  اصاًل  شرارت  و 
طبقه  منتقدان  از  زندگي  از  رضايت شان  و 
متوسط هم كه براي بيچارگي و بدبختي آنان 
دل مي سوزانند بيشتر است. دستاوردي كه به 
نوشتن شماري از داستان هاي كوتاه عالي منجر 
مي شود كه ارزش آن ها غالباً ناشناخته مي ماند. 
 در مركز ثقل تابلو، زني ايستاده و كودكش را 
مي كند.  طبيعت  تقديم  قدرتمندش  دستان  با 
به  گذاشته ام  شيون  را  اسمش  كه  نقاشي  اين 
مثابه يك داستان كوتاه تعريف ديگري را ارايه 
مي دهد: لحظه اي از زندگي با بينش و كيفيتي 
روحي و خلقي. لحظه اي بحراني و سرنوشت ساز، 
لحظه حساس تصميم گيري، لحظه اي سخت و 

جنون آميز، لحظه مكاشفه و استشعار.

 داستان كوتاه و مشابهت آن با يك تابلو 
نقاشي 

جلوي آينه مي ايستم و با صورت خود شكلك هايي 
اخمو،  گريان،  خندان،  خشمگين،  درمي آورم؛ 
نگران، ترسان، ملتمس، متكبر، عصباني، مهربان، 
از  يك  هر  در  كه  مي بينيد  متفكر؛  ساده لوح، 
شما  صورت  در  مختلفي  خط هاي  قيافه ها،  اين 
با  را  شكلك ها  اين  بخواهيد  اگر  مي شود.  پيدا 
خط ها  اين  بايد  كنيد  بيان  نقاشي  يا  طراحي 
آن ها دخل  ترسيم  در  و  بگيرد  قرار  توجه  مورد 
و تصرف شود. با كوتاه و بلند كردن، پررنگ تر يا 
)با  يا مستقيم تركشيدن  كمرنگ تر كردن، كج تر 
بيان  اغراق( خطوط، حالت را بهتر و برجسته تر 
كرد. اين بيان عواطف با دخل و تصرف عمدي و 
توأم با ذهنيتي كه خود نقاش به اثرش مي بخشد 
كردن.  كار  اكسپرسيونيسم  شيوه  به  يعني 
اكسپرسيونيسم كه به عنوان سبكي در نقاشي در 
قرن بيستم متولد شده و از آن به عنوان »دخل 
آزادي در گسيختن شكل  واقعيت  و تصرفي در 
و رنگ براي بيان احساس و هيجان دروني« ياد 
فضا  توصيف  و  بيان  در  امروزي  مي شود، روشي 
در  كوتاه   داستان  و شخصيت  و محيط  رنگ  و 
كه  مي دهد  قرار  مدرنيسم  نويسندگان  اختيار 

البته نقطه مقابل امپرسيونيسم است. 
خيلي  خط،  بدون  ولي  طراحي وار  تند  حالت   
طبيعي و واقعي، كمي محو و بدون ريزه كاري، 
دستي زير چانه، زني در حال خميازه كشيدن، 
كافه هاي  خواندن،  روزنامه  حال  در  مردي 
خياباني، مناظر شهر با سبكي گزارشي و عيني 
)مطرح نكردن عقيده خود( سريع و مستقيم يك 
نوع اثر آني از يك لحظه زندگي »لحظه اي عادي 
آرام و معمولي« و نهايتاً گزارش از طبيعت بدون 
شخصي  فلسفه هاي  و  ريزه كاري ها  با  درگيري 
مدرنيسم  نويسندگان  كه  است  كوششي  همان 

خود  ديداري  تجربيات  از  غيرذهني  بيان  براي 
برمي گزينند. اما نوشتن به شيوه اكسپرسيونيست 
كه  است  خشمگين  و  توفاني  طبيعتي  خواهان 
ذهنيت  و  است  هيجان  نوعي  بيان كننده  خود 
حتي  و  كردن  مطرح  عواطف  بيان  در  را  خود 
ويژگي هاي  از  پرداختن  مبالغه  به  بيان  اين  در 
آن است. اين تاثير را در داستان هاي جويس و 
آن طور  را  وقايع  نويسنده  ديده ايم؛  بسيار  كافكا 
مي بيند كه جهان ذهني او تعبير مي كند. آيا با 
اين روش ها و رويكردها داستان ها تعريف ديگري 

به خود مي گيرند؟ 
در فرهنگ وبستر چنين آمده است: »داستان 
نوعاً  كه  است  خالقه اي  نسبتاً  روايت  كوتاه 
سروكارش با گروهي محدود از شخصيت هاست 
با  غالباً  و  دارند  شركت  منفردي  عمل  در  كه 
مدد گرفتن از وحدت تأثير، بيشتر بر آفرينش 
داستان پردازي«.  تا  مي يابد  تمركز  هوا  و  حال 
از اين تعريف مي توان استنباط كرد كه امروزه 
و  هوا  و  حال  خلق  بر  غالباً  كوتاه  داستان 
وضعيت و موقعيت ها توجه بيشتري دارد تا بر 

شخصيت پردازي و داستان گويي. 
است  مجبور  كه  جهت  اين  از  كوتاه  داستان 
قدرت  بگيرد،  نظر  در  را  كوچك تري  دنياي 
لزوماً  كه  مي طلبد  را  بديع تري  و  خالقانه تر 
نيست؛  جمعيت  يك  پندارهاي  به  وابسته 
گسترده  دانشي  به  رسيدن  امكان  رو  اين  از 
و  فراهم مي كند  را  به اليه هاي دروني«  »نفوذ 
دام  از  را  او  نويسنده،  فرديت  بودن  قائم به ذات 
پيشين  نسل هاي  نويسندگان  رايج  كليشه هاي 
فراهم  نويسندگاني كه درصدد  نجات مي دهد؛ 
كه  بودند  داستان هاي شان  در  موقعيتي  كردن 
پاسخگوي  و  بگيرد  فرا  را  مردم  از  زيادي  عده 
فرودست  خصوص  به  طبقه  ملموس  تجربيات 
كل  كردن  جمع  باشند.  جامعه  ظلم  ديده  و 
آرمان ها يا كل ناعدالتي ها و حرمان ها در »يك« 
شخصيت، داستان را به ورطه شعار و نويسنده 

را به دام بافتن مي كشاند.

 از  خودتان  شروع كنید 
 يادم مي آيد چهارشنبه روزي كه قرار بود يكي 
از آقايان كالس داستان بخواند، داستاني نوشته 
كوهستان های  در  كه  كولبراني  موضوع  با  بود 
كوله شان  سنگين  بار  زير  كردستان  سرد 
كمرشان خم شده و در اين راه مشقت فراوان 
مي كشند. آن روزها همه جا پر شده بود از اين 
اخبار كه چطور فقر گريبان آدم ها را مي گيرد و 
جان شان را در راه يافتن لقمه ناني مي استاند. 
اخبار  تحت  تاثير  بسيار  هم  داستان  نويسنده 
و  اجتماعي  از سر مسئوليت  و  بود  قرار گرفته 
بود  نوشته  را  داستاني  چنين  انساني،  وجدان 
كه بيشتر گزارشي از يك وضعيت و موقعيت با 
جانب داری و دلسوزي بسيار از آب درآمده بود؛ 
نقل وقايع بود و احساسي از وقايع درش نبود. 
كه چقدر  اولين جمله  با  استاد  مواقع  اين جور 

بگويم داستان را نبافيد، دادش را سر مي داد. 
اتفاق  خودمان  براي  كه  ماجرايي  از  وقتي   
نيفتاده و بر آن اشراف كامل نداريم، مي نويسيم 
به  صرفاً  كه  تخيلي  مي شويم.  دچار  بافتن  به 
شنيده ها بسنده مي كند و چون تجربه شخصي 
در  مي افتد؛  وقايع  نقل  دام  به  نبوده  نويسنده 
صورتي كه داستان ها، صحنه نقل وقايع ِصرف 
در  داستان  مي شود  باعث  امر  اين  و  نيستند 
و جنبه  يابد  تنزل  روزنامه اي  گزارش  حد يك 
مراتب  به  آن  آگاهي دهندگي  و  اطالعات دهي 
اين  به  اين  آيد.  غالب  داستان  عناصر  بقيه  بر 
معناست كه ما از داستان جز اطالعات دهندگي 
توقع ديگري داريم كه آن بخش تاثير عاطفي 
داستان است؛ وقتي نويسنده عملي  را كه خود 
تجربه نكرده باشد، مي نويسد نمي تواند به عمق 
آن  از  برآمده  حس  و  كند  رجوع  احساسش 
در  بي تجربگي  اين  اغلب  كند؛  روايت  را  اتفاق 
آن ها  مي شود  باعث  امروزي  داستان نويس هاي 
و  بيفتند  گزارش نويسي  يا  انشانويسي  دام  به 
پس  بگيرند.  پي  را  مسير  همين  عمر  آخر  تا 
خودتان  از  مي گويد  داستان نويسي  اول  درس 
از  بنويسيد؛  خودتان  شخصي  تجربيات  از  و 
آني  لحظه هاي  از  كنيد؛  شروع  كودكي تان 
روزمرگي ها كه همه مان در خودمان سراغ داريم؛ 
دنبال مقوالت بغرنج و جاهاي مهم نگرديد؛ در 
نوشتن داستان سعي نكنيد، داعيه صادر كنيد 
و جانب كسي را بگيريد؛ به خودتان رجوع كنيد 
و از احساسات بر آمده از اتفاقات روز زندگي يا 
كم سالي تان بنويسيد تا به دام كليشه هاي رايج 
اجتماعي نيفتيد؛ اين را اگر هر فرد در نوشتن 
لحاظ كند با بي شمار داستان هايي از همه رنگ 
مواجه خواهيم بود كه ملموس و واقعي هستند 

و تكراري نيستند.

قصه از کجا شروع شد؟
يادداشتی در باره سیر داستان ايرانی

0 انسیه ملکان 0
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ایران  کیلوگرم   ۹۶ دسته  وزنه بردار 
آینده  در  دارم  قصد  که  این  بیان  با 
را  بهتری  اتفاقات  دور  نه چندان 
من  به  خیلی ها  گفت:  بزنم،  رقم 
خیلی ها  و  کن  خداحافظی  می گویند 
ورزش  از  را  من  که  می کنند  تالش 
از  ندارم  دوست  من  اما  کنند  بیرون 

وزنه برداری خداحافظی کنم.
با ایسنا  کیانوش رستمی در گفت وگو 
لیگ  فینال  در  رقابت  درباره  ابتدا  در 
برتر، اظهار کرد: خدا را شکر به شرایط 
بدنم  و  می شوم  نزدیک تر  مسابقات 
کم کم آماده تر می شود. در این مسابقه 
وزن  و  زدم  وزنه  کیلوگرم  وزن ۹۱  با 
من پایین تر آمده است. هرچقدر وزنم 
پایین تر بیاید و به وزن قبلی نزدیک تر 
وزن  زیرا  می شود  آماده تر  بدنم  شوم، 
هر  به  نبود.  من  ایده آل  کیلوگرم   ۹۶
حال قصد دارم در آینده نه چندان دور 

اتفاقات بهتری را رقم بزنم.
اول  من  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
فدراسیون،  حمایت  چیزی  هر  از 
ورزش  وزارت  و  المپیک  ملی  کمیته 
را می خواهم، گفت: اگر از من حمایت 
است،  سخت  خیلی  من  کار  نکنند، 
بسیار  من  کار  هم  االن  همین  البته 
سخت است. من به حمایت نیاز دارم. 
اول از هر چیزی باید سهمیه المپیک 
را بگیرم و باید دوباره برای سهمیه ای 
که سوخته است، تالش کنم. من برای 

کسب سهمیه در حال تالش هستم.
درباره  المپیک  طالی  مدال  دارنده 

در  حضور  برای  تمریناتش  جدیت 
فینال لیگ برتر نسبت به مرحله اول، 
عنوان کرد: تمریناتم برای این مرحله 
لیگ  مسابقات  زیرا  نبود  خیلی جدی 
آمادگی  من  هدف  بیشترین  و  بود 
بدنم برای مسابقات کلمبیا بود که این 
حذف  کرونا  شیوع  دلیل  به  رقابت ها 
آمادگی  مجبوریم  اساس  این  بر  شد. 
بدن را باال و پایین ببریم زیرا اگر سطح 
بدن خیلی در ماکزیمم آمادگی باشد 
باید شرایط بدن خیلی ایده آل باشد که 
در این وضعیت بماند و سن و سال من 
هم به صورتی است که نمی توانم سطح 
بدنم را در ماکزیمم آمادگی نگه دارم.

به  می کنم  تالش  دلیل  همین  به 
برای  که  کنم  آماده  را  بدنم  صورتی 
باشد.  رو  پیش  مسابقات  در  حضور 
مسابقاتی  مهم ترین  حاضر  حال  در 
آسیایی  رقابت های  دارم،  رو  پیش  که 
است که امیدوارم این هم حذف نشود 
برای  جدی  آسیب دیدگی های  زیرا 
ویژه  به  می کند،  ایجاد  وزنه برداران 
به  نسبت  سالم  و  سن  که  من  برای 

سایر ورزشکاران خیلی بیشتر است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه 
به لغو مسابقات کسب سهمیه المپیک 
در ژیمناستیک و بوکس، به گونه ای که 
این  در  سهمیه  گرفتن  شانس  دیگر 
نگران  است،  رفته  دست  از  رشته  دو 
وزنه برداری  برای  اتفاق  این  نیستید 
تالشم  تمام  من  گفت:  دهد؟  رخ  هم 
هستند  روسا  حال  هر  به  می کنم.  را 

می زنند  رقم  را  اتفاق هایی  چنین  که 
و دست ما نیست. تالش ما این است 
که با سطح آمادگی کامل تالش کنیم 
دیگر  نشد هم  برسیم،  مسابقات  به  تا 
نمی توان کاری کرد. فقط باید خدا را 
مسیرمان  در  چه  هر  که  کنیم  شکر 
است، قشنگ باشد و خیلی فکرمان را 

درگیر نکنیم.
رستمی با بیان اینکه ورزش وزنه برداری 
را دوست دارم، افزود: خیلی ها به من 
خیلی ها  و  کن  خداحافظی  می گویند 
ورزش  از  را  من  که  می کنند  تالش 
کافی  دیگر  می گویند  و  کنند  بیرون 
وزنه برداری  زیرا  هستم  من  اما  است 
بتوانم  که  روزی  تا  و  دارم  دوست  را 
با تمام قدرت می جنگم. دوست ندارم 
از وزنه برداری خداحافظی کنم و اصاًل 

چرا باید خداحافظی کنم.
ورزش جای خداحافظی نیست و آدم تا 
روزی که زنده است نباید خداحافظی 
کند و یک ورزشکار یا ورزشی، روزی 
از  خداحافظی اش  روز  کرد،  فوت  که 
رحمان  سیامند  مرحوم  است.  ورزش 
قهرمان بزرگی بود. او قهرمان به دنیا 
هیچ وقت  رفت.  دنیا  از  قهرمان  و  آمد 
یاد او از ذهن کسی فراموش نمی شود 
درس  و  بود  کامل  پهلوان  یک  زیرا 

خوبی به ما داد.
وی همچنین درباره رقابت با رضا دهدار 
در دسته ۹۶ کیلوگرم، عنوان کرد: او 
وزنه بردار و جوان خیلی خوب و کاملی 
او  با  حرفه ای  مربیان  امیدوارم  است. 

کشور  برای  خوبی  آینده  تا  کنند  کار 
رقم بزند زیرا چنین ورزشکارانی خیلی 
کم هستند و اگر قدرشان را ندانیم، از 
دست می روند. دهدار ورزشکار سالمی 

است و قلبا او را دوست دارم.
فینال  از  گفتنی است در سومین روز 
لیگ برتر وزنه برداری در اهواز، رقابت 
و  شد  برگزار  کیلوگرم   ۹۶ دسته 
کیانوش رستمی قهرمان این وزن شد.

گهر  تیم  برای  که  رستمی  کیانوش 
رکورد  می زند  وزنه  سیرجان  زمین 

مجموع ۳۷۰ کیلوگرم را ثبت کرد.
او در دور رفت لیگ با ۳۷۶ کیلوگرم 
دوم شد اما در فینال با ۳۷۰ کیلوگرم 

عنوان نخست را به دست آورد.
 نتایج دسته ۹۶ کیلوگرم:

گهر  باشگاه  از  رستمی  کیانوش   -۱
زمین با رکورد ۱۶۷ یک ضرب، ۲۰۳ 

دوضرب و مجموع ۳۷۰ کیلوگرم
۲- رضا دهدار از باشگاه ملی حفاری با 
رکورد ۱۶۶ یک ضرب، ۲۰۲ دوضرب 

و مجموع ۳۶۸ کیلوگرم
مناطق  باشگاه  از  مردانی  سپهر   -۳
نفت خیز جنوب با رکورد ۱۵۱ یک ضرب، 

۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم
در  که  بود  وزنه برداری  تنها  رستمی 
را  خود  ماسک  نیز  وزنه  زدن  هنگام 

در نیاورد.
علی مرادی رئیس فدراسیون، داود باقری 
نایب رئیس  منظمی  مریم  نایب رئیس، 
روز  سومین  در  نیز  فدراسیون  بانوان 

مسابقات در سالن حاضر شدند.

کیانوش رستمی:

ازوزنهبرداریخداحافظینمیکنم

به  اشاره  با  کرمانشاه  استان  والیبال  هیئت  رئیس 
دوم  مرحله  در  کرمانشاه  تیم  حضور  عدم  دالیل 
اظهار  کشور،  والیبال  اول  دسته  لیگ  رقابت های 
انضباطی  کمیته  به  تیم  اسپانسر  از  بازیکنان  کرد: 

می کنند. شکایت  فدراسیون 
فرهمند سال افزون در گفت وگو با ایسنا، در خصوص 
عدم  و  کرمانشاه  والیبال  تیم  روزهای  این  حواشی 
اول،  دسته  لیگ  رقابت های  دوم  دور  در  شرکت 
گفت: امسال بنا داشتیم پس از سال ها برای ایجاد 
تحرک و پویایی دوباره در والیبال استان، یک تیم 
را راهی رقابت های زیرگروه لیگ دسته اول کنیم، 
اما طبق آیین نامه مسابقات لیگ حضور هر تیم در 
باشد،  باشگاهی  بود که  این  به  این رقابت ها منوط 
یعنی ما از طرف هیئت نمی توانستیم در این لیگ 

کنیم. شرکت 
از  یکی  با  بودیم  مجبور  بنابراین  کرد:  تأکید  وی 
باشیم  داشته  مذاکراتی  استان  ورزشی  باشگاه های 
بعثت  باشگاه  با  نهایت  تیم شود که در  اسپانسر  تا 
به توافق رسیدیم که تیم با نام بعثت کرمانشاه در 

این رقابت ها حضور داشته باشد.
ما  هدف  کرد:  اضافه  استان  والیبال  هیئت  رئیس 
تجربه  کسب  تنها  لیگ  رقابت های  در  حضور  از 
اساس  این  بر  و  بود  استان  جوان  بازیکنان  برای 
استان  بومی  والیبالیست های  از  فقط  تالش کردیم 
از  چون  کرد  اصرار  اسپانسر  اما  کنیم،  استفاده 
باید  برای همین  نتیجه می خواهد،  حضور در لیگ 
چند بازیکن غیربومی را هم جذب کنیم که ما هم 
تنها  داشتیم،  واهمه  هزینه ها  رفتن  باال  از  چون 

بازیکن غیربومی را در اختیار گرفتیم. چهار 
به  در حالی  رقابت ها  برگشت  دور  کرد:  اضافه  وی 
استان  تیم  که  رسید  پایان  به  کرمانشاه  میزبانی 
در  دادند  نشان  خود  از  بازیکنان  که  شایستگی  با 
اسپانسر  مدت  این  و طی  گرفت  قرار  جایگاه سوم 
به نحو احسن تبلیغات خود را انجام می داد، بدون 

اینکه کاماًل به تعهدات خود عمل کند.
رفت  دور  پایان  از  پس  کرد:  اضافه  سال افزون 
قرارداد  مبلغ  از  نیمی  باید  اسپانسر  رقابت ها، 
به جز  که  حالی  در  می کرد،  پرداخت  را  بازیکنان 
همان چند بازیکن غیربومی، هیچ کدام از بازیکنان 
استان حتی ۱۰ درصد مبلغ قرارداد خود را نگرفته 
بودند، با این حال اسپانسر مدام تأکید می کرد که 
بازیکنان  عمل  در  و  می کند  عمل  وعده هایشان  به 

نمی دیدند. چیزی 
این شد که دور  بر  نهایت قرار  وی اضافه کرد: در 
از  ما  که  باشد  تبریز  میزبانی  به  رقابت ها  برگشت 
اسپانسر خواستیم بخشی از مبلغ قرارداد بازیکنان 
کند،  پرداخت  آن ها  به  دلگرمی شان  برای  را 
چراکه برخی از بازیکنان ما در سرمای زمستان از 
کرمانشاه  به  روز  هر  خود  زندگی  محل  شهرستان 

می آمدند و تمرین می کردند.
فریب  متأسفانه  گفت:  استان  والیبال  هیئت  رئیس 
قول و وعده اسپانسر را خوردیم و نتوانستیم تیم را 
برای دور برگشت به تبریز اعزام کنیم و هرچقدر که 

با او هم تماس می گرفتیم، پاسخی به ما نمی داد.
به  قبل  روز  چند  از  اسپانسر  اگر  افزود:  وی 
از  نمی کند،  عمل  وعده هایشان  به  می گفت  ما 
چند  از  و  می کردیم  استفاده  داشتیم  که  اعتباری 
به  را  بازیکنانمان  تا  می گرفتیم  مالی  کمک  نفر 

کنیم. اعزام  مسابقات 
از  تیم کرمانشاه پس  انحالل  به  اشاره  با  سال افزون 
عدم اعزام به رقابت های لیگ، اعالم کرد: فدراسیون 
ادامه  در  حضورمان  عدم  چرایی  خصوص  در 
رقابت های لیگ توضیح خواست که ما نیز به صورت 

مکتوب مشکالت را به فدراسیون انعکاس دادیم.
برای  کرمانشاه  والیبال  تیم  بازیکنان  تصمیم  از  وی 
حق  این  گفت:  و  داد  خبر  فدراسیون  به  شکایت 
گوش  به  را  خود  اعتراض  که  است  بازیکنان  مسلم 
فدراسیون برسانند و از اسپانسر به کمیته انضباطی 
شکایت کنند و ما نیز از آن ها حمایت خواهیم کرد.

رئیس هیئت والیبال استان اضافه کرد: به هیچ کس 
والیبالیست های  از  که  داد  نخواهیم  را  اجازه  این 
و  بسازد  نردبانی  خودش  برای  ما  مستعد  و  جوان 

در آخر هم هیچ تعهدی به آن ها نداشته باشد.
تیم  بازیکنان  این روزهای  وی در خصوص شرایط 
بازیکنان  اکثر  گفت:  هم  کرمانشاه  شده  منحل 
در  اینکه  به  توجه  با  و  ندارند  خاصی  کار  اکنون 
هم  امکان  این  داریم،  قرار  رقابت ها  دوم  مرحله 

فراهم نیست که جذب تیم های دیگری شوند.

اظهارات

رئیسهیئتکرمانشاه

پسازحذفتیمازلیگ

دستهاولوالیبال

و  حضور  گفت:  کرمانشاه  استان  بوکس  هیئت  دبیر 
رقابت های  در  کرمانشاه  جوان  بوکسورهای  عملکرد 
لیگ بدون برخورداری از حامی مالی رضایت بخش بود.

خدر ولدی در گفت وگو با ایرنا، افزود: در رقابت های 
غلبه  با  توانست  کرمانشاه  تیم  کشور  بوکس  لیگ 

بر حریفان خود به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند.
وی اظهار داشت: با این حال در مرحله نیمه نهایی 
خلیج فارس  پلیمر  تیم  مقابل  در  کرمانشاه  تیم 
راهی  نتوانست  و  کرد  واگذار  را  نتیجه  خرم آباد 

فینال شود.
دبیر هیئت بوکس استان کرمانشاه گفت: قرار بود 
باران  تیم  و  کرمانشاه  بین  رده بندی  رقابت های 
دلیل  به  کرمانشاه  تیم  که  شود  برگزار  اراک  پل 
در  حضور  از  بوکسورها  از  تعدادی  آسیب دیدگی 

رقابت انصراف داد.
ولدی توضیح داد: تیم هیئت بوکس کرمانشاه بدون 
برخورداری از حامی مالی و تنها با بودجه اداره کل 
لیگ شرکت کرده  رقابت های  در  و جوانان  ورزش 
و به منظور حضور در این رقابت ها از بوکسورهای 

جوان استان استفاده کرده است.
وی با بیان اینکه نبود حامی مالی لطمه بزرگی به ورزش 
بوکسورهای  از  استفاده  گفت:  می کند،  وارد  کرمانشاه 
جوان در رقابت های لیگ نه تنها آنان را برای حضور در 
بلکه زمینه مناسبی  رقابت های کشوری آماده می کند 

برای مطرح شدن آنان در سطح کشور است.
مهدی  کیلوگرم،   ۵۲ وزن  در  اسکندری  علیرضا 
حبیبی و عبید محمدی در وزن ۵۷ کیلو، مهدی 
و  طهماسبی  کسری  کیلو،   ۶۳ وزن  در  امیری 
اشکان عزیزی در وزن ۶۹ کیلو، عباس افشارنیا و 
امیر صانع  کیلو،  زنگنه در وزن ۷۵  محمدرحیمی 
و معین کرمی در وزن ۸۱ کیلو، عرفان نادری در 
در  محمدی  یوسف  و  امیری  پوریا  کیلو،   ۹۱ وزن 
وزن به اضافه ۹۱ کیلوگرم ترکیب تیم کرمانشاه در 

مسابقات لیگ برتر را تشکیل دادند.
و  سرمربی  عنوان  به  محمدی  اسفندیار 
تیم  مربی هدایت  عنوان  به  قارونی  سیدمحمدرضا 

کرمانشاه را در لیگ برتر بوکس بر عهده داشتند.

دبیر هیئت بوکس استان:

عملکردبوکسورهای

کرمانشاهیدرلیگ

رضایتبخشبود

رئیس هیئت قایقرانی استان کرمانشاه 
گفت: به زودی عملیات اجرایی احداث 
در مجموعه  کرمانشاه  قایقرانی  پیست 

ورزشی ۱۵ خرداد اجرایی می شود.
با  گفت وگو  در  ضیایی  پیمان  ناجی 
ایسنا، با اشاره به مشکالت زیرساختی 
کرد:  اظهار  کرمانشاه،  در  قایقرانی 
نداشتن یک پیست اختصاصی یکی از 
کرمانشاه  قایقرانی  که  است  مشکالتی 
آن  با  همواره  گذشته  سال های  طی 

روبرو بوده است.
سال  یک  حدود  تا  کرد:  تصریح  وی 
را  خود  تمرینات  ما  قایقرانان  پیش 
انجام  کرمانشاه  شهربازی  دریاچه  در 
دریاچه  شدن  خشک  با  اما  می دادند، 
شدیم  مجبور  آن،  الیروبی  منظور  به 
نیلوفر  سراب  به  تمرینات  ادامه  برای 

کوچ کنیم.
رئیس هیئت قایقرانی کرمانشاه اضافه 
کرد: علیرغم استعدادهای بسیار خوبی 

تعداد  و  دارد  کرمانشاه  قایقرانی  که 
قابل توجهی ملی پوش که در این رشته 
داریم، اما متأسفانه نداشتن یک پیست 
که  فضاهایی  از  استفاده  و  استاندارد 
را  مشکالتی  نبود،  هیئت  به  مربوط 

پیش روی ما قرار می داد.
با  نهایت  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
جوانان  و  ورزش  اداره کل  مسئولین 
استان رایزنی کردیم و پیشنهاد دادیم 
خرداد   ۱۵ مجموعه  زمین  از  قطعه ای 
کانوپولو  پیست  یک  احداث  برای  را 
مورد  که  دهند  اختصاص  هیئت  به 

موافقت قرار گرفت.
اولیه  اقدامات  ضیایی خاطرنشان کرد: 
همچون تهیه نقشه و استعالمات برای 
توجه  با  و  گرفته  انجام  پیست  احداث 
پیمانکار  انتخاب  مرحله  در  اینکه  به 
است، امیدواریم پس از تعطیالت نوروز 

عملیات اجرایی آن آغاز شود.
متر   ۲۵*۳۵ را  پیست  این  ابعاد  وی 

اعالم کرد و افزود: ۳۵۰ میلیون تومان 
اعتبار برای احداث این پیست در نظر 
گرفته شد و طبق پیش بینی ها با شروع 
به  پروژه  ماه  دو  مدت  ظرف  عملیات 

اتمام خواهد رسید.
رئیس هیئت قایقرانی استان کرمانشاه 
اینکه  بر  این استخر عالوه  اضافه کرد: 
محلی برای تمرینات قایقرانان کانوپولو 
میزبانی  گرفتن  امکان  و  بود  خواهد 
اردوهای تیم های ملی را به ما می دهد، 
کایاک،  همچون  پایه  رشته های 
 ... و  و کانادایی  بوت  روئینگ، دراگون 
هم می توانند در آن به تمرین بپردازند.

وی راه اندازی این استخر را فرصتی خوب 
برای رشد رشته دراگون بوت در کرمانشاه 
دانست و گفت: تا پیش از این ورزشکارانی 
که در این رشته فعالیت می کردند، تنها 
استخر  در  را  تمرینات خود  می توانستند 
آزادی انجام دهند که فضایی استانداردی 

برای این رشته نیست.

ضیایی در توضیح این رشته هم گفت: 
در رشته دراگون بوت، ۲۰ قایقران در 
یک قایق هستند که ۱۰ نفر آن ها یک 
قایق قرار  نفر طرف دیگر  طرف و ۱۰ 
می گیرند و شروع به پارو زدن می کنند 
داشته  بیشتری  قدرت  که  گروه  هر  و 
باشد، قایق را در جهت خود به حرکت 

در می آورد.
به  تا  چون  متأسفانه  کرد:  اضافه  وی 
حال فضای استانداردی برای این رشته 
را  آن  مسابقات  نتوانستیم  نداشته ایم، 
پیست  این  احداث  با  که  کنیم  برگزار 

این امر محقق می شود.
یکی  کرمانشاه  قایقرانی  هیئت  رئیس 
این  کنونی  دیگر  مهم  نیازهای  از 
حامی  یک  داشتن  را  استان  در  رشته 
جزو  قایقرانی  گفت:  و  دانست  مالی 
رشته های المپیکی و پرمدال است که 
بنابراین از بخش  خوب دیده می شود، 
خصوصی استان می خواهیم که حامی 

این رشته باشند.

قایقرانیکرمانشاهصاحبپیستکانوپولومیشود

کرمانشاه

قهرمانپاراوزنهبرداری

بانوانکشورشد

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن استان 
از قهرمانی کرمانشاه در مسابقات وزنه برداری بانوان 
بانوان  گفت:  و  داد  خبر  کشور  معلول  و  جانباز 
وزنه بردار کرمانشاه در این مسابقات که به میزبانی 
رنگارنگ  مدال  پنج  کسب  با  شد  برگزار  تهران 

توانستند بر سکوی قهرمانی تکیه بزنند.
داشت:  اظهار  ایرنا  با  گفت وگو  در  پرنیان  عزت اهلل 
کیلوگرم   ۶۱ دسته  وزنه بردار  علی اکبری«  »فریبا 
موفق شد تنها مدال طالی تیم کرمانشاه را در این 
»منیژه جاللی«  اینکه  کند، ضمن  رقابت ها کسب 
دیگر وزنه بردار کرمانشاهی حاضر در این دسته هم 

بر سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت.
کیلوگرم   ۶۷ دسته  مسابقات  در  کرد:  تصریح  وی 
نیز »لیال رحیمی« و »زهرا چهری« از کرمانشاه به 
ترتیب موفق به کسب مدال های نقره و برنز شدند.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن اضافه 
نظری«  »سمیرا  نیز  کیلوگرم   ۸۶ دسته  در  کرد: 
دیگر وزنه بردار کرمانشاهی موفق شد به مدال نقره 
مسابقات دست پیدا کند، ضمن اینکه »مریم رنجبر« 

در دسته ۷۹ کیلوگرم در مکان چهارم ایستاد.
وی گفت: هدایت تیم وزنه برداری بانوان کرمانشاه در 
مسابقات قهرمانی کشور بر عهده »آزاده کوه دره ای« 

قرار داشت.
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نتوان دل شاد را به غم فرسودن               وقت خوش خود بسنگ محنت سودن

َکس غیب چه داند که چه خواهد بودن              می باید و معشوق و به کام آسودن

اسفند ماه  پنجم  »گل باخی«  به  ملقب  یاقوتی«  »منصور 
استان  در  سنقر  شهرستان  »کیوه نان«  روستای  در   ۱۳۲۷
خانواده  همراه  به  هفت سالگی  در  آمد.  به  دنیا  کرمانشاه 
در  را  ابتدایی  دوران  آمدند.  کرمانشاه  شهر  به  کیوه نان  از 
»کزازی«  مدرسه  در  را  دبیرستان  و  »داریوش«  مدرسه 
آمدن  خود،  قلم  به  زندگی اش  روایت  در  یاقوتی  گذراند. 
به شهر را این گونه توصیف می کند: »در محله پشت بدنه، 
که  پسر عمه ام  خانه  نزدیک  هواس«،   ِ »َکل  کوچه  روبروی 
که  شدیم  خانه ای  مستأجر  بود،  »ُمرده شو خانه«  هم جوار 
فراگیری  و  قرآن  یادگیری  جهت  تابستان  داشت.  طویله 
آموزش های مذهبی، در مسجد نواب به معلمی یک روحانی 
برقرار  مدرسه  در  تنبیه هم  »فلک« جهت  بساط  می رفتم. 
بود. درواقع »فلک« پایه شکنجه مدرن امروزی است که آن 
 را امروز »جوجه کباب« می گویند. آن وقت با چوب خیس انار 

و یا بِه، به کف پاها می کوبیدند.«
بعد از دریافت دیپلم ادبی معلم سپاه دانش در روستاها شد 
یاقوتی  شد.  استخدام  آموزش و پرورش  در   ۱۳۵۰ سال  و 
استخدام  در  من   ۱۳۵۰ »سال  می کند:  روایت  این گونه 
سال  از  درآمدم.  ایران  آموزش و پرورش  وزارت  رسمی 
۱۳۵۰ تا اواخر ۵۲ در روستای »چارِمالن« آموزگار مدرسه 
خاص«،  »ُگل  داستان  مجموعه  سال  چند  آن  طی  بودم. 
از من منتشر شد.  »داستان های آهو دره«، »سال کورپَه«... 
مهرورزی بی کران روستائیان »چارِمالن« و این که ناهار و 
شام و صبحانه مرا می آوردند سبب شد که به آن ها بگویم: 
اگر می خواهید این جا بمانم بگذارید صبحانه و ناهار و شام 
را خودم تهیه کنم. نپذیرفتند. از من پافشاری و از آن ها هم 
انسانیت  بپذیرند،  که  بودند  آن  از  انسان تر  آن ها  پافشاری. 
روستائیان »چارِمالن« مرا مغلوب کرد و من هم لج کردم 

و در میان گریه و شیون و زاری مردم روستای محبوبم و 
مردم نازنین چارِمالن را ترک کردم. دانش آموزان و مردم به 
فاصله چند کیلومتر با گریه مرا بدرقه کردند. من هم از اشک 

پیراهنم خیس شده بود.«
یاقوتی بعد از آموزگاری در روستا، معلم مدرسه »حسینعلی 
گویا« در کرمانشاه شد. او بعد از دستگیری در سال ۱۳۴۶ 

در دبیرستان کزازی، برای دومین بار در سال ۱۳۵۶ دستگیر 
اولین  در  ماند.  زندان  در  »بختیار«  دولت  زمان  تا  و  شد 
دلیل  به  که  بود  زمانی  و  داشت  سال   ۱۹ دستگیری اش 
خواندن کتاب های بسیار و همراه داشتن آن ها، دوستانش به 
او لقب کتابخانه سیار داده بودند. هشت سال بعد از استخدام 
در آموزش و پرورش، بدون ارائه دلیلی به یاقوتی، این سازمان 

نتوانست  دیگر  بعد  به  آن  از  و  کرد  لغو  را  او  معلمی  حکم 
مخالفت  به  بارها  یاقوتی  دهد.  آموزش  مدرسه ای  هیچ  در 
است  گفته  و  کرده  اشاره  کتاب خوانی  با  حکومتش  و  شاه 
شاه دشمن کتاب بود، نمی  خواست مردم به آگاهی برسند 
همین  می  کردند.  بازداشت  کتاب خوانی  جرم  به  را  مردم  و 

ماجرا دلیل دستگیری دوم او در سال ۱۳۵۶ شد.

یاقوتی در خصوص کارهای بعد از اخراج از آموزش و پرورش 
گفته است: »مدتی نگهبان و سرایدار و پادو در شهر تهران. 
مدتی کارگری ساده در نیروگاه حرارتی بیستون کرمانشاه. 
مدتی دفتردار آسیابی در شهرستان سنقر. مدتی عمله گی.«

تعریف  برایش  مادرش  کودکی  در  که  قصه هایی  تمام  با  او 
می کرد زندگی می کرد و از همان دوران به سمت خواندن 
قصه سازی  ذهنیت  قصه ها  همین  رفت.  مختلف  کتاب های 
به  یاقوتی حتی  پایه ریزی کرد.  او  را در ذهن  و خلق قصه 
در  زمانی،  برهه  یک  در  کتاب  حد  از  بیش  خواندن  دلیل 
در  را  داستان هایش  اولین  او  شد.  مردود  مدرسه  امتحانات 
سن ۱۴ سالگی نوشت و کار جدی اش در زمینه نویسندگی، 
سرمدی«  »عباس  با  آشنایی اش  از  بعد  و  دبیرستان  از 
»ماکسیم  »بالزاک«،  مانند  نویسندگانی  آثار  خواندن  و 
گورکی  از  متأثر  به شدت  را  او خود  آغاز شد.  و...  گورکی« 
می داند به حدی که معتقد است زندگی اش نیز به زندگی او 
شباهت دارد. اولین داستان او به نام »زخم« در سال ۱۳۵۲ 
که  منتشر شد  در سال ۵۷  »دهقانان«  رمان  آن  از  بعد  و 
یاقوتی این برهه از زمان را دوره اول نویسندگی اش می داند. 
او دوره دوم را از انتشار »توشای، پرنده غریب زاگرس« در 
و  »آتش  انتشار  را  سوم  دوره  آغاز  و   ۸۵ سال  تا   ۷۴ سال 
آواز« می داند. نوشته های یاقوتی رئالیستی است، در آن ها به 
بیان وقایع اجتماعی می پردازد و عالقه به اقشار فرودست در 

زندگی و آثارش نمود بسیار دارد.
با  هنر،  به طورکلی  و  ادبیات   ۵۰ دهه  در  است  معتقد  او 
سیاست و تعهدات اجتماعی پیوند داشت و هر نویسنده ای 
بدون مشخص بودن جهت گیری هایی از این دست، بی تفاوت 
که  ندارد  وجود  نویسنده ای  هیچ  چراکه  می شد.  خوانده 
آثارش متأثر از شرایط زمانی و مکانی نباشد. یاقوتی آثارش را 
ملهم از فرهنگ بومی می داند و این کار را سبب مطرح شدن 

نویسنده، آثار و فرهنگش در سطح جهان می داند.
»عباس معروفی« نویسنده رمان معروف »سمفونی مردگان« 
در نشریه »گردون« یاقوتی را به دلیل جمالت کوتاه، ادبیات 
قائم به ذات و به  دور از تقلید، چخوف ایران نامید و »محمود 
دولت آبادی« درباره او گفته است: »منصور نویسنده ای است 
اوایل دهه ۵۰، همیشه حضوری فعال در سطح اول  از  که 
او به درستی معتقد است که روان هر ملتی  ادبیات داشته، 
را بخواهید موردمطالعه قرار بدهید، این امر از طریق هنر، 
اندیشه ممکن خواهد شد. همیشه کم پیش آمده  ادبیات و 
و  خیال ها  رنگی  زمینه  مرز  تا  مرا  که  بخوانم  داستانی 

رویاهایم، مرز خاطراتم، جایی که همه پُشت رنگ هایی، تیره 
و نامریی می شوند، پیش ببرد. اما برخی داستان های منصور 
این کار را انجام می دهد. تدبیر یاقوتی این است که سعی 
می کند گذر وقایع را پشت جمالت داستانش، کمی متفاوت 

پیش ببرد.«
از نوشته های اخیر یاقوتی می توان به رمان تاریخی »حماسه 
بابک خرمدین« اشاره کرد. او درباره این رمان گفته است: 
»ایده این رمان مربوط به دوره جوانی ام است. اما برای خلق 
تاریخ ساز،  شخصیت  یک  درباره  عظیم  و  جدی  رمان  یک 
باید مطالعات  نویسنده  تجربه جوانی پاسخ نمی دهد. حتماً 
وسیع داشته باشد و تجارب زندگی اش غنی باشد. به همین 
اینکه  تا  داشتم  ذهن  در  جوانی  از  را  رمان  این  ایده  دلیل 
را  بابک  مورد  در  دامنه دار  پژوهش هایی  پیش  سال  ده 
و  نداشتم  اختیار  در  کافی  منابع  شروع  برای  کردم.  شروع 
به  آمده  رمان  ابتدای  در  اسمشان  که  دوستانی  کمک  به 
منابع دسترسی پیدا کردم. نوشتن رمان نزدیک چهار سال 
مانند  کتابی  ایران  در  اخیر  قرن  سه  دو  طی  کشید.  طول 
حماسه بابک وجود نداشته، تنها یک سری پاورقی تاریخی 
داشته ایم. دست نویس کتاب، ۱۱۰۰ صفحه بود که در چاپ 
فقط  نشده  حذف  کتاب  از  چیزی  رسید،  صفحه   ۸۸۰ به 
کلمات ریزتر شده اند«. همین طور کتاب »آیین یارسان در 
مجوز  امسال  توانست  سال  سه  از  بعد  کرد«،  اقوم  اساطیر 
بگیرد و در نشر »اختران« به چاپ رسید. یاقوتی مجموعه 
داستان کوتاه »واپسین آوا«، رمان های »کوالک« و »پاییز 
پروانه«، پژوهشی در شاهنامه فردوسی با عنوان »فردوسی 

فراتر از زمانه« و زندگی نامه خودش را آماده چاپ دارد.
من«،  »کودکی  خاص«،  »گل  »زخم«،  کتاب های 
»سال  خودمان«،  ده  بچه های  »با  آهودره«،  »داستان های 
بر فراز مادیان  کورپه«، »پاجوش«، »زیر آفتاب«، »چراغی 
کرد«،  ده نشینان  از  »افسانه هایی  »دهقانان«،  کوه«، 
به  »نگاهی  فردا«،  »مردان  آموزگار«،  یک  »یادداشت های 
غریب  پرنده  »توشای  پیش«،  به  »گامی  درویشیان«،  آثار 
»بن بست«،  ماه«،  از  »تنهاتر  سیرنگ«،  »افسانه  زاگرس«، 
فهم«،  »هستی شناسی  »برزونامه«،  چل گیس«،  »پری 
بابک«،  کره«، »چشم هیچکاک«، »حماسه  »مادیان چهل 
»خرچنگ بلندپرواز«، »آیین یارسان در اساطیر قوم کرد« 
از آثار داستانی، رمان، پژوهش و نقدهای ادبی یاقوتی است. 
همچنین مجموعه شعری از او با نام »اخگری در مه« در نشر 

دیباچه به چاپ رسیده است.

پنجم اسفند سال روز تولد »منصور یاقوتی« داستان نویس، شاعر و منتقد کرمانشاهی بود

چراغی بر فراز گل باخی، گورکی، چخوف
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