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مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از اتمام 
پروژه چهارخطه کردن محور سنقر-بیستون ظرف 
سه سال آینده، درصورت تامین اعتبار مناسب و به 

موقع برای این پروژه خبر داد.
مسعود ش��ریفی در گفت و گو با اداره ارتباطات و 
اطالع رس��انی اداره کل راه و شهر سازی استان ، 
با اش��اره به شروع چهار خطه کردن محور سنقر-

بیستون از س��ال 1394، گفت: این محور اتصال 
دهنده دو  شهر مهم استان است و ارتقای کیفیت 

این مسیر مطالبه به حق مردم این شهرها است.
وی اف��زود: با توجه به لزوم ارتقا کیفیت جاده این 
مسیر، چهار خطه کردن این محور 60 کیلومتری 
از چهارس��ال پیش در دس��تور کار قرار گرفته و 
عملیات اجرایی در 15 کیلومتر از این مسیر انجام 

و یا در دست اقدام است.
شریفی خاطرنش��ان کرد: هم اکنون از این مسیر 

15 کیلومت��ری، پنج کیلومت��ر آن زیربار رفته و 
عملیات اجرایی در 10 کیلومتر دیگر آن در حال 

انجام است.
مدیرکل راه و شهرس��ازی استان کرمانشاه با بیان 
اینکه عملیات اجرایی پروژه از سخت ترین بخش 
مس��یر آغاز شده گفت: عملیات چهارخطه کردن 
این محور از محدوده گردنه »مله ماس« آغاز شده 
که بخش س��خت کار محس��وب می ش��ود و هم 
اکنون 80 درصد عملیات کوه بُری انجام شده است.

ش��ریفی تصریح کرد: عملی��ات چهارخطه کردن 
مسیر به این شکل است که یک محور دو بانده در 

کنار محور فعلی احداث می شود.
وی در خصوص زمان پایان اجرای این پروژه گفت: 
اگر اعتبارات مناس��ب و به موقع باش��د و شرایط 
جوی هم مشکل ساز نش��ود، می توانیم پروژه را 

ظرف سه سال آینده تحویل دهیم.

فرماندار کرمانشاه از مدیران شهرستان خواست از 
سرمایه گذاران حمایت کرده و به راحتی دست رد 

به سینه آنها نزنند.
فضل اهلل رنجبر در جلسه شورای اداری شهرستان 
کرمانشاه، با اشاره به برنامه امسال شهرستان برای 
کاهش سه درصدی نرخ بیکاری، گفت:  تحقق این 
هدف گ��ذاری در گروی حمایت از تولیدکنندگان، 
توسعه واحدهای تولیدی و جذب سرمایه گذاران 

است.
وی با تاکید بر اینکه مدیران و مسئوالن باید روند 
صدور مجوزها را برای حمایت از س��رمایه گذاران 

تسهیل کنند، تصریح کرد: مدیران باید از سرمایه 
گذاران حمایت کرده و به راحتی دست رد به سینه 

آنها نزنند.
فرمان��دار کرمانش��اه ادامه داد: ب��رای رفع معضل 
بیکاری ظرفیت های خوبی در ش��هرداری چه در 
حوزه بافت فرسوده و چه در زمینه سرمایه گذاری 
در طرح های مختلف داریم. به عنوان مثال پارک 
180 هکتاری سراب قنبر یک ظرفیت بسیار خوب  
برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در شهرستان 

کرمانشاه است.
وی ساماندهی بازارهای س��نتی و ایجاد بازارهای 

صنایع دستی را هم از مزیت های سرمایه گذاری 
در شهرستان کرمانشاه عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته دولت 
و با بیان اینکه ش��رایط امروز کشور از حیث اعمال 
تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان خاص است، 
اظه��ار کرد: با تضعیف دولت مش��کالت حل نمی 
شود، بلکه دلسوزان نظام باید به دولت کمک کنند 

تا از پیچ های خطرناک عبور کنیم.
رنجبر گفت: از مدیران حوزه شهرستان کرمانشاه 
می خواهم ظرف 15 روز آینده خدمات برجس��ته 
هفت ساله)سال 139۲ تا سال 1399( اداره تحت 

مدیری��ت خود را در همه حوزه احصاء و در اختیار 
فرمانداری قرار دهند.

وی در ادامه با اش��اره به وجود مشکالتی در زمینه 
تامین آب شرب در شهرستان کرمانشاه، از مسئوالن 
این حوزه خواست تا به مشکالت آب شرب مناطق 
شهری و روس��تایی، چه در حوزه آبرسانی سیار و 
چه در حوزه تکمیل پروژه های نیمه تمام آبرسانی 

توجه ویژه داشته باشند.
وی سپس اش��اره ای هم به کلنگ زنی 15 زمین 
چمن ورزش��ی در دهه فجر سال گذشته در حوزه 
شهرستان کرمانشاه داشت و گفت: این زمین های 
ورزشی با 9 میلیارد تومان اعتبار و به کمک خیرین در 
 محالت محرومی مثل جعفرآباد، ده پهن، چغاگالن،

روستای شهید عسگری و... احداث شده است.
فرماندار کرمانش��اه در ادامه با اشاره به وجود 136 

هزار خانوار مستاجر در شهرستان کرمانشاه طبق 
سرش��ماری س��ال 1395، گفت: در این ش��رایط 
س��خت اقتصادی همه باید برای کاهش مشکالت 

مستاجرین پای کار بیایند.
وی با اش��اره به تش��کیل ستاد س��اماندهی اجاره 
مسکن در شهرستان کرمانش��اه با تاکید استاندار 
کرمانشاه، گفت: بر اساس تصمیم  این ستاد، امسال 
مشاورین امالک صرفا مجاز به افزایش حداکثر ۲0 
درصدی مبلغ قراردادهای اجاره بها نسبت به سال 
گذشته هستند.با مشاوران امالکی که در این زمینه 
تخلف داشته باشند برخورد و متخلفین به تعزیزات 
معرفی خواهند شد، ضمن اینکه مشاوران امالک 
متعهد نیز قرار است از بخشودگی هایی در زمینه 

پرداخت عوارض برخوردار شوند.
فرماندار کرمانش��اه با اشاره به تشکیل یک کمیته 

نظارتی با حضور نمایندگان فرمانداری، دادستانی 
و... برای بازدید از دفاتر مشاور امالک شهر کرمانشاه 
به منظور نظارت بر قیمت اجاره مسکن، گفت: این 
کمیته نظارتی با چهار اکیپ با رصد نرخ قراردادهای 
منعقد شده از حیث رعایت حد متعارف قیمت ها بر 

کار دفاتر مشاور امالک نظارت خواهند کرد.
رنجب��ر س��پس با اش��اره به قرمز ب��ودن وضعیت 
کرمانشاه از حیث ش��یوع کرونا،  از مردم خواست 
رعایت نکات پیش��گیرانه در برابر بیماری کرونا را 

داشته باشند.
وی اضافه کرد: در سه نقطه شهر شامل بازار پرنده 
فروش��ان، بازار توپخانه و می��دان آزادی به لحاظ 

ازدحام جمعیت برای مقابله با کرونا مشکل داریم.
امس��ال 18 هکت��ار از منابع طبیعی شهرس��تان 

کرمانشاه طعمه حریق شد.

کرون��ا هیمنه تمام عیار انس��ان و بیم��اری، جدالی 
تاریخی میان مرگ و زندگی برای انس��ان، دست و 
پ��ا زدن برای ماندن در چن��د صباحی که حق زنده 
ماندم��ان از زندگی اس��ت. آری زندگ��ی. صد البته 
زندگی و زنده ماندن دو واژه کامال متفاوت از یکدیگر 
می باشند. اگر تالش انسان فقط به صرف زنده ماندن، 
شکل بگیرد آنگاه موجودی متولد می شود که دیگر 
تمامی کارکردهای یک انسان کامل را نخواهد داشت. 
سوق دادن جامعه به سوی فقط زنده ماندن، جامعه 
ای عاری از خصلت ها و خصائص انس��انی را بدنبال 
خواهد داشت که بزودی سیری قهقرایی و رو به زوال 

را در خود تجربه و به نمایش خواهد گذاشت.
در حالیک��ه بیم��اری پاندومی کویی��د 19یا همین 
کرونای مشهور، پیش��تازانه در حال تاراندن به جان 
مردم است تا تن نحیفشان را زار و رنجور تر بگرداند، 
نفس های به س��توه آمده شان را تنگ تر و خفه تر 
کن��د و هر روز رنگ هایی به رنگ بدبختی ش��هرها 
و آبادی های ناآبادمان اضافه کند، باز هم ش��اهدیم 
که دس��ت اندرکاران که بیش از این خود را مس��ول 
مردم می پنداشتند، با ایما و اشاره هایی مشغول جا 
خالی زدن به خواست ها و نیاز های اساسی مردمان 

سرخورده از تصمیمات کروناییشان هستند. 
به نظ��رم تصمیمات مس��ؤوالن بیش��تر آل��وده به 
کروناس��ت! نگاهی به نرخ ارز و سکه و بازار معامالت 
خودرو، سیر صعودی  قیمت زمین و مسکن، افزایش 
سرسام آور اجاره بهای منازل، حذف ارز نیمایی برای 
برخی از اقالم پر مصرف مردم همچون قند وشکر و 
افزایش بهای مایحتاج عمومی و اخیرا قیمت گوشت 
مرغ  و ... به مراتب زندگی روزمره شهروندان را بیشتر 
دچار استیصال و نگرانی کرده تا فقط بیم از بیماری 
کرونا. س��وق دادن مردم به پرتگاه فقط زنده ماندن 
تا زندگی، در س��ایه تصمیمات نا بخردانه مسؤوالن، 
پارادوکسی از مرگ و زندگی در میانه این بیماری را 

برای همگان رقم زده است.
کرونا بهانه ای ش��ده ت��ا مس��ؤوالن ناکارآمد بر آن 
س��وار ش��ده و هرجا که کم آورده اند، ب��ر آن موج 
س��واری کنند و توجیهی بر ناکارآمدی خود، دست 
و پا کنند. از وضعیت پایداری که از اواخر اس��فند تا 
پایان فروردین در استان کرماشان، بدان دست یافته 
بودیم، هیچ استفاده درستی نکردید و با تصمیمات 
کرونائیتان، ش��هر را به وضعیت قرمز رساندید.فقط 
نگوئید مردم رعایت نکردند که سخت پاسخی گران و 

از سر خود وا کردنی است!
هنوز رنج مقام اول بیکاری، معیشت سخت مردمان 
این دیار که آنان را به رفتار پر خطر برای لقمه ای نان 
سوق می دهد و نزدیک شدنمان به مقام دوم وضعیت 
قرمز در کش��ور، باز و بس��ته کردن نیم بند و بدون 
برنامه مراکز و سازمان ها، اماکن عمومی، عدم تامین 
مساعده های به موقع برای نیازمندان و مشاغلی که 
آسیب جدی از این وضعیت دیده بودند و بسیاری از 
تصمیمات کرونایی که اتخاذ فرمودید، کار را به جایی 
رسانده که مردم ترجیح می دهند زودتر مبتالی این 
بیماری شوند تا هرروز و هر بار بدتر، دچار تصمیمات 
»شل کن و سفت کن« و یا »باز و بسته کردن های« 

بی هنگام شما شوند!؟
خیلی از همکاران فرهنگ��ی در همان چند روزه باز 
ش��دن مدارس، دچار این بیماری ش��دند. خیلی از 
همکاران اداری در شیفت ها و خیلی از مردم بینوا در 
صف های گرفتن خط تلفن ش��خصی و حاال هم در 
صف های سهام عدالت و بورس ... می بایست منتظر 

گرفتن بیماری و دوران پر رنجش شوند.
به راس��تی یا خوابید یا خود را به خ��واب زده اید؟! 
در اوای��ل همه گیری این بیماری از همین تریبون و 
همین نگارنده، چند پیشنهاد برای ناوگان عمومی و 
تردد مردم پیشنهاد شد. در اواخر اسفند ماه فقط به 
اجرای ایستگاهی در میدان آزادی اقدام کردید و آن 

هم در اکثر مواقع خالی از محتوی .
چرا آنجا که نم��ی خواهید فقط به گفتن اکتفا می 
کنید و آنجا که می خواهید،چند روزه جمعش می 
کنید؟! با مردم کمی صادق باشید. به آنها بگویید از 
شعار »کرونا را شکست می دهیم«، کاسته ایم و به 
شعور »ما هم می توانیم با کرونا زندگی کنیم«رسیده 
ایم!  تعجبی نیس��ت که با تصمیمات کرونایی شما 
مس��ؤوالن، وضعیت قرمز اس��ت اما کسی دیگر به 

جانپناه نمی رود!

 دهلران، جنوبي ترین شهرستان استان ایالم است و 
زبان عمده ي اهالي آن، ُکردي و لري اس��ت. ُکردي 
دهلران و دیگر نواحي جنوبي اس��تان، گونه اي است 
 از زب��ان ُک��ردي جنوبي که ب��ه ُکردي پهل��ه اي یا 

په لیوه ي شهرت یافته است. 
دهلران آخرین مرز زبان ُکردي  از سمت جنوب است 
و گویشوران غیوري دارد و البته شاعران بسیار خوبي 
به این زبان شعر گفته اند و خوش درخشیده اند. قباًل 
با نام هایي چون کیومرث مرادي، نورمحمد ناصري، 
قدرت ملکي، بهزاد همیالي،  محمدپیراني، نادر جابري 
و ... آش��نا ش��ده ایم و اینک در صدد معرفي ش��اعر 
دیگ��ري از جغرافیاي ُکردي پهله اي هس��تیم و این 

شاعر کسي نیست جز خانم فرزانه  صحرایي.
فرزانه صحرایي به فارس��ي و ُکردي شعر مي گوید و 
شعر را جدي پیگیر است و در سال هاي اخیر شاهد 
رشدش بوده ایم و مي بینیم روز به روز شعرهایش بهتر 
و ش��کوفاتر مي شوند. صحرایي عالوه بر شعر، فعالي 
ادبي است و در کنار سالم پوراحمد و علي کیانلویي 
و ... از پایه گذاران انجمن ادبي هلت )هه له ت(، و نیز 
عضو هیئت امناي انجمن ادبي آفتاب دهلران است. 

او اینک از س��رزمین مادري کوچی��ده و در ورامین 
تهران رخت اقامت افکنده است و البته در آن دیار نیز 
از چهره هاي فعال انجمن هاي ادبي است، و دفتري از 

شعرهایش را آماده  ي چاپ دارد. 
به ای��ن مختص��ر در معرفي او بس��نده مي کنیم و 

شعرهایي از او را به ُکردي مي خوانیم.

1
ڤه البڕدنگ گڕێ  دی اژ سخوونم
چەنی داخ ۆ درووشم نی دەگێۆنم

خدا تەبر تقاس کۆم گۆنامە
 یە چۆ ئێ زڵمه  ڤەم به ش تا بزۆنم

خدا بەرد ڤەر پەڵ بیمە هێگات
دەسم ئەڵ گەردە تیرئەڵ خوه م بشونم

مەنم ئه ڵ پات عمرێ ئەژیە ئۆ ال
خدا زونی بتونم یا نه تونم

مە چی کۆور ئەوی جوور له فۆ بی
چۆ ئەلرەن ڤه یەک دا ژێر بونم

بلێزه ێ ئەفتۆ سۆر چه ۆ تو
 گڕە نا ئه ژ زەمین و ئاسمونم

خدا هێگات ئەژ به خت سی مە 
سیاکوو سازیه و نایە وە دونم

نەوەش وەرم کی ئەژ مالم گڕە دا 
چه وەرم بو بزونم یا نه زونم

نەوەش زەڵەم دچو ئەر کار خۆت بوو
دە پرس عشقمه و مووه بخونم

2
دڵم دێ بار نێکیشی ئەژەم ئوسار نێکیشی

دڵم قازی ئەگه رهه م بوو کەسی ئەڵ دار نێکیشی
هەمه ێ نه قش ئەڵگرەئەڵ خوازن بکیشن نه قش گۆل بێ خار 

خدا وۆ گەپیە هه رگز گۆڵی بێخار نێکیشی
وەلەشێ ئەفتۆ رووزم ۆه تەئریکی گرفتارە

ۆه داخ ئەفتۆێ سووزم که تا شۆگار نێکیشی
دڵم ڕومه دڵم اڵلە دڵم بێ دنەگ تر ئەژ هەر ڕوو

دە هەرماڵی دە هەر کیچێه خۆسەلی جار نێکیشی
تو جوور ئۆ ره نگی رەش مەێ کە ژەرت تا سخو سووزەن

دڵم تەنیا ئەگەر هەم بوو منەت ئەژ مار نێکیشی
دلم خۆازی کە جوور بای ئه ژ زندو درام ئو دەر

کەسێ که باڵ خۆازێ دۆر خۆه ێ دیوار نێکیشی

فرماندار کرمانشاه:
مدیران دست رد به سینه سرمایه گذاران نزنند

تصمیمات کرونایی 
مسؤوالن

دو شعر کوردي از 
فرزانه صحرایي

مدیر کل راه و شهرسازی خبر داد: 

فرشید یوسفی در گفتگو با صدای آزادی :

فریبرز عباسیان

40 پروژه عمرانی
 تاپایان سال به بهره برداری 

خواهد رسید

شامی مطلقًا 
شعر فارسی نگفته است

محور سنقرـ   بیستون 
تا 3 سال دیگر »چهارخطه« می شود

به گ��زارش اداره ارتباطات و اطالع رس��انی راه و 
شهرس��ازی اس��تان کرمانشاه ، مس��عود شریفی 
گفت: مطمئنا در این ح��وزه احداث منطقه ویژه 
اقتصادی و وجود بازارچه های مرزی تاثیر بسزایی 
در صادرات غیر نفتی و توس��عه اقتصادی مناطق 
مرزی و به تبع کل استان خواهد داشت ، که سهم 
این دس��تگاه اجرایی ضمن تحویل چهار بازارچه 
مرزی در س��ال 1398 ، اج��رای بازارچه تیله کوه 
، همچنین منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین است 
که تا کنون برای ای��ن پروژه ها بالغ بر 8 میلیارد 

تومان هزینه شده است.

شریفی افزود: این اداره کل همچنین به منظور رفاه 
ح��ال کارمندان و ام��ورات اداری  ،با توجه به نیاز 
اس��تان و تصویب ش��ورای برنامه ریزی  و به تبع 
ابالغ اعتبار حوزه فنی و اجرایی این دستگاه پروژه 
های عمرانی در احداث مراکز فرهنگی ، خدماتی 
، درمانی، اداری ، ورزشی و اقتصادی را در احداث 
منطقه ویژه اقتصادی همچنین بازارچه های مرزی 

را در سال جهش تولید دنبال می کند.
وی در ادامه تصریح کرد : این دستگاه در راستای 
ارتقای س��رانه مطالع��ه و فرهن��گ کتابخوانی و 
همچنین کشف استعدادهای جوانان و آماده سازی 

ایشان برای ورود به بازارکار ضمن اجرای 6 پروژه 
احداث کتابخانه ، دو پ��روژه احداث مراکز فنی و 
حرفه ای در شهرس��تان سرپل ذهاب را در دست 

اجرا دارد.
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان کرمانشاه در 
حاشیه گزراش عملکرد حوزه فنی و اجرایی ضمن 
قدردانی از زحمات عزیزان ایثارگر در کادر درمان 
همزمان با همه گیر ش��دن بیم��اری کرونا افزود: 
این دس��تگاه اجرایی ضمن آماده سازی و تحویل 
بیمارستان 100 تختخوابی پاوه ، با جدیت پیگیر 
اجرای بیمارس��تان 540 تختخوابی شهرس��تان 
کرمانشاه ، همچنین بیمارستان امام خمینی )ره 
( شهرستان اسالم آباد غرب است که در آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
این در حالی اس��ت که اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمانشاه در حوزه فنی و اجرایی ، با اعتبار 

ابالغ شده 317 میلیارد ، 45 پروژه جاری دارد که 
عمده آن را پروژه های مقاوم س��ازی و بازس��ازی 

مناطق زلزله زده استان تشکیل می دهد.
الزم به ذکر است به رزومه عملکرد این دستگاه در 
حوزه فنی و اجرایی ، همزمان با نام گذاری س��ال 
پی��ش رو ، تحت عنوان س��ال جهش تولید ، باید 
ساخت سالن های ورزش��ی دولت آباد و جوانرود 
، همچنین جاده گردشگری آیشه دول –جوانرود 
در قالب پروژه های ورزشی گردشگری  ،همچنین 
پروژه های بازس��ازی س��اختمان ه��ای اداری –

امدادی تازه آباد و خسروی را در قالب پروژه های 
مراکز امدادی هالل احمر اضافه کرد.

ای��ن در حالی اس��ت که اجرای هم��ه پروژه های 
مذک��ور نیاز به تامین اعتب��ار و تخصیص ، تامین 
و البته تزریق به موقع دارد که در س��ال پیش رو 

شاهد بهره برداری از آن باشیم.

هفته پیش اس��تاد فرشید یوس��فی چهره ی نام 
آشنای فرهنگ و ادب کرماشان ، میهمان صدای 

آزادی بود.
بخشی از مصاحبه ایشان در شماره پیشین صدای 
 آزادی منتش��ر ش��د و جمالت کوت��اه پیش رو،

بازمانده ی همان گفتگوی ادبیست که تقدیم شما 
می شود.

* به عنوان یکی از چهره های ادبی کرمانش��اه که 
با مرحوم شاهمراد مش��تاق وطندوست ارتباطی 
داشتید، مایلم که گوشه ای از خاطراتتان را برای 

مخاطبان صدای آزادی، بفرمایید .
� عموهایم در راسته بازار کرمانشاه، مغازه داشتند. 
در دبیرس��تان رازی بودم، زمانی که به منزل می 
رفتم از مس��یر بازار می رفتم که عموها را ببینم، 
قبالً ش��نیده بودم که مرحوم » شامی« اهل شعر 
است. پیرمردی که طَبقی را همیشه با خود داشت 
و وسایل خرازی در آن می گذاشت و می فروخت. 
برای اینکه ب��ه عموهایم ثابت کنم من هم عالقه 
مند به شعر و ادبیات هستم، او را صدا می کردم و 

به داوری می خواندم.
روزی بیتی برایش خواندم :

اگر آن ترک اصفهانی بدست آرد دل ما را
هنوز تمام نشده بود، می گفت : نه برادر این خوب 

جفت نشده است و درس��تش را که می خواندم، 
تحسینم می کرد.

هرجا سالمش می کردم ، مرا سریعاً می شناخت و 
می گفت : » چیونی میرزا؟! «

او توانمن��دی های متفاوتی داش��ت. مثالً یکی از 
معلمانم تعریف می کرد : 

روزی در جایی که رادیو روشن بود، نشسته بودم، 
ام��ا صدای رادیو با پارازی��ت آزارده ای همراه بود. 
شامی از راه رسید و از صاحب رادیو اجازه گرفت و 

درکمترین زمان ممکن، آن را تعمیر کرد.
وقت��ی انجمن ادبی حاج مرتضی مهدوی ش��کل 
گرفت ، خیلی از بزرگان درآن انجمن حضورداشتند 
تا اینکه روزی قرارش��د استاندار وقت هم مهمان 
انجمن ادبی باشد. بنا بود تنها چند نفر شعرخوان 
جلسه باشند، یک جوان، یک میانسال ، یک پیر و 

» شامی« استثنائاً باید شعر می خواند.
من هم از بین جوانها انتخاب شدم تا شعر بخوانم، 
نوبت شعرخوانی شامی رسید. قطعه ای از گرامافون 
را درآورد و گفت : جناب استاندار؛ این هم وسیله 
حساب کتاب من است، اگر این نباشد، نمی توانم 

شعر بخوانم.
معتقدم که شامی مطلقاً شعر فارسی نمی توانست 
بگوید و من خودم هم در کتاب » تذکره سخنوران 

استان « اشتباهاً شعر فارسی را از او نقل کرده ام . 
او تنها شعر ده هجایی می توانست بگوید.

برخی از تصحیح کنندگان دیوان شامی، به خاطر 
اینکه بگویند ما چیز بیشتری از او داریم، یک شعر 

فارسی را هم از او نقل کرده اند :
حسین جان کار زینب زاره بی تو

....
هرگز این شعر، شعر شامی نیست.

به هر حال کتاب هایش حدود 50 هزار تیراژ خورد 
و فروخته ش��د و بس��یاری از این بین��وا، به نوایی 
رس��یدند که حتی اگر پول یک چاپش را به خود 
ش��امی می دادند، ممکن بود 10 سال دیگر زنده 

بماند.
اینها برای اینکه بگویند من شعر بیشتری از شامی 
دارم، از خودشان چیزهایی می نوشتند و به اسم او 

منتشر می کردند .



رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان کرمانشاه 
طی گزارش��ی از طرح اجرای شبکه های آبیاری و 
زه کشی سامانه گرمسیری در استان گفت؛ تاکنون 
4497 هکتار از مزارع قطعه یک سامانه گرمسیری 
به بهره برداری رسیده و آب به مزارع کشاورزان وارد 

شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان کرمانش��اه؛ مهندس نوربخش حاتمی با 
بیان این خبر افزود؛ بر اساس عنایات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در توافقنامه طرح اجرای 
ش��بکه های آبیاری و زهکش��ی مناطق مرزی در 
س��ال 93 که با هدف مهار 7 میلیارد متر مکعب 
از آبهای مرزی خروجی از کش��ور را جهت اجرای 
شبکه های اصلی و فرعی در سطحی معادل 476 
ه��زار هکتار پی��ش بینی گردید پ��س از کاهش 
تخصیص ها به 227 هزار هکتار تغییر یافت، سهم 
اس��تان کرمانشاه در ابتدا 100 هزار هکتار بود که 
بعد از تغییرات تخصیص آب مناطق مرزی به 64 

هزار هکتار رسید.
حاتمی س��هم اس��تان کرمانش��اه از طرح سامانه 
 گرمس��یری را در مجموع 34 ه��زار هکتار اعالم 
نمود و خاطرنش��ان کرد؛ این س��طح در دو قطعه 

اجرایی ش��ده اس��ت که در قطعه اول حدود 23 
 هزار هکتار و قطعه دوم نیز حدود 11 هزار هکتار 

می باشد.
حاتمی سپس به بهره برداری 4497 هکتار از قطعه 
یک سامانه گرمسیری اشاره داشت و تصریح نمود؛ 
با توجه به برنامه زمان بندی مشترک با وزارت نیرو 
تا پایان سال در صورت تامین اعتبار الزم این سطح 

به 17 هزار هکتار خواهد رسید.
حاتم��ی گفت؛ از بیش از 23 ه��زار هکتار اراضی 
قطعه اول س��امانه گرمس��یری در استان، تاکنون  
22500 هکتار آماده بهره برداری است و 803 نیز 

در دست اجراست.
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان کرمانشاه 
س��هم اس��تان کرمانش��اه در قطعه دوم س��امانه 

گرمس��یری را حدود 11 هزار هکتار برش��مرد و 
افزود؛ قطعه دوم سامانه گرمسیری استان که جزء 
اراضی ملی است مربوط به بخش سرمایه گذار می 
باشد که تاکنون 1954 هکتار در حال بهره برداری 
بوده و واگذار شده و 9252 هکتار نیز از این سطح 

آماده واگذاری است.
وی در ادامه به دس��تاوردهای مهم طرح س��امانه 
گرمسیری در اس��تان کرمانشاه پرداخت و گفت؛ 
با اجرای این طرح در استان اشتغالزایی مستقیم 

بیش از 10 هزار نفر در منطقه فراهم می شود.
 رون��د افزای��ش بازگش��ت روس��تائیان مهاجر به 
 منطق��ه، جلوگی��ری از خ��روج آبه��ای اس��تان، 
افزای��ش رون��ق تولی��د ب��ا توج��ه به دو یا س��ه 
کش��ته بودن اراضی و اس��تفاده از الگوی کش��ت 

 مناس��ب، استفاده از کش��ت های پاییزه از جمله 
چغندرقن��د جهت صرفه جوی��ی در مصرف آب، 
 افزایش میانگین تولید محص��ول در هکتار و... را 

از دستاوردهای طرح بیان داشت.
وی دیگ��ر دس��تاوردهای اج��رای طرح س��امانه 
گرمس��یری را ایجاد پتانس��یل الزم برای کشت 
 و صنع��ت و صنایع تبدیلی محص��والت، تثبیت 
عش��ایر منطقه با توجه به افزایش تولید علوفه و 
به تب��ع آن افزایش تولید فراورده ه��ای دامی و... 

برشمرد.
حاتمی س��پس به مش��کالت اجرایی ب��رای آب 
اندازی اراضی کش��اورزی در س��امانه گرمسیری 
 اش��اره داش��ت و گفت؛ با توجه به نزدیک ش��دن 
به فصل برداش��ت غالت در مناطق گرمس��یری، 
 جه��ت جلوگی��ری از ایج��اد خس��ارت در اث��ر 
آب ان��دازی ب��ه م��زارع کش��اورزان، عملیات آب 
 اندازی در مزارع تا پایان برداش��ت با کندی انجام

 می گیرد.
وی در ادامه افزود، همچنین به دلیل شرایط ویژه 
کش��ور ناشی از شیوع بیماری کرونا تامین نیروی 
انسانی، تجهیزات، کاال و خدمات با صعوبت انجام 

می شود.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، 
سال گذش��ته 30 نفر در اس��تان تغییر جنسیت 

داده اند.
دکتر س��لیم خانی به مناس��بت هفته قوه قضائیه 
 در نشس��ت خبری روز سوم تیر از پزشکی قانونی 
 به عن��وان ب��ازوی مهم ق��وه قضاییه ی��اد کرد و

افزود: در حال حاضر حدود یک س��وم پرونده های 
ق��وه قضاییه نیاز به نظر پزش��کی قانونی دارد که 
98.2 نظرات هم م��ورد پذیرش همکاران قضایی 

قرار می گیرد.
وی با اش��اره به فعالیت 2500 پرسنل در سازمان 

پزش��کی قانونی کش��ور، گفت: با توجه به کمبود 
 نی��رو، از همکاری س��ه هزار پزش��ک متخصص و 
ف��وق تخصص هم در خارج از س��ازمان اس��تفاده 

می شود.
خانی به کمبود نیروی انس��انی در پزشکی قانونی 
اس��تان کرمانش��اه هم اش��اره کرد و افزود: چارت 
اداره کل در اس��تان 258 نفر است، اما هم اکنون 
با 82 نفر این مسئولیت سنگین را در استان انجام 

می دهیم.
مدیرکل پزش��کی قانونی استان کرمانشاه تصریح 
 کرد: ب��ا همین نیروه��ای اندک عملک��رد خوبی 

داش��ته ایم و هم اکنون اجس��اد بطور میانگین دو 
ساعته تحویل می شود.

 وی اف��زود: میانگین پاس��خ دهی عل��ت فوت در 
کش��ور 78 روز است، اما خوش��بختانه در استان 
توانس��ته ایم بط��ور میانگین در کمت��ر از 50 روز 

جواب بدهیم.
خان��ی تصریح کرد: جواب معاین��ات هم در کمتر 
از ی��ک س��اعت ص��ورت می گی��رد و جواب دهی 

کمیسیون ها هم زیر 21 روز انجام می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در ادامه به 
آمار تغییر جنسیت در استان اشاره کرد و افزود: سال 

 گذش��ته 30 نفر در استان تغییر جنسیت داده اند.
وی اف��زود: عمده این اف��راد زنانی بودند که تمایل 

داشتند به مرد تغییر جنسیت دهند.
خان��ی در خص��وص پروس��ه انج��ام ای��ن کار 
 گفت: اف��رادی ک��ه در این زمینه به م��ا مراجعه 
می کنن��د به مدت ش��ش ماه تا یک س��ال تحت 
 نظر روانشناس��ان و روانپزش��کان ق��رار می گیرند 
و اگ��ر نتیجه ای نداش��ته باش��د پرون��ده آنها به 

کمیسیون ارجاع می شود.
وی افزود: در کمیس��یون اجازه می دهند این افراد 
ش��ش ماه با لباس جنس مخالف زندگی کنند که 
ببینند تحمل این زندگی جدی��د را دارند یا خیر 
و پ��س از آن مجددا در کمیس��یون در این زمینه 

تصمیم گیری می شود.

مدیرکل پزش��کی قانونی استان کرمانشاه در ادامه 
با اشاره به باالبودن تصادفات ساختگی و خودزنی 
و ... در استان گفت: تقریبا تا همین چندماه پیش 
ماهان��ه 15 تا 20 تصادف س��اختگی در اس��تان 
داشتیم، اما خوشبختانه با کنترل هایی که در این 
زمینه ص��ورت گرفته این تعداد ماهانه به کمتر از 

پنج مورد رسیده است.
وی افزود: در بحث کنت��رل این موضوع همکاران 
 پزش��کی قانونی در بیمارس��تان طالقانی مستقر 
ش��ده ان��د و در همان محل اف��رادی که تمایل به 
معاینه دارند مورد معاینه قرار می گیرند که با انجام 
ای��ن کار افراد نمی توانند چند روز بعد با آس��یب 
جدید برگشته و مدعی شوند که در تصادف آسیب 

دیده اند و تقاضای دیه کنند.

قصه ها قدمتی به درازنای تاریخ بشر دارند و درتمام 
کشورها وجوامع از اهمیت خاصی برخوردارند. ادبیات 
کودک تنها منحصر به کتاب نیس��ت ، افس��انه ها ، 
قصه ها ، ترانه ها، تئاترعروسکی ، انیمیشن ، بازی ها 
همه وهمه در شمار ادبیات کودک ونوجوان اند و در 
این میان قصه ها به لحاظ کارکردهای تربیتی نقش 

جدی تری دارند.
م��ادران اگر هرش��ب یک قصه حتی تک��راری برای 
بچه ه��ای خود بگویند بزرگتری��ن کمک فرهنگی 

واجتماعی در حق کودکان خود داشته اند.
از طریق یک قصه می توان کودکان را با مهارت های 
 اجتماعی بصورت غیر مستقیم آشنا کرد . یک مادر ؛

ی��ک مربی و یک معلم موفق می تواند از طریق یک 
قصه کودک را با محدویت ها و آسیب های احتمالی 
ویژه سنین کودکی از جمله محدودیت های جنسی 

آشنا کنند.
در کتابهای کودک وکتابهای درس��ی به آس��یبهای 
اجتماعی در این نوع پرداخته نش��ده اس��ت و واقعا 
هم پرداختن به مس��ائل جنس��یتی ب��رای کودکان 
بسیار سخت اس��ت و ظرافت ها وحساسیت خاص 
و ویژه ی خ��ود را دارد.اما واقعیت دنیای نامهربان و 
غیر قابل پیش بینی امروز جور دیگری ست .فضای 
بی در وپیکر مجازی ، اینترنت ، ماهواره متاس��فانه 
امکان دسترس��ی کودکان ونوجوان��ان و ورود آن ها 
به فضاهای نامتعارف را آس��ان کرده است و وظیفه 
متولیان فرهنگی و نهادهای مرتبط را بیش از پیش 
سنگین کرده است. این جاست که نقش آموزشهای 
 غیر مس��تقیم دراین حوزه موثر است و قصه گویی 

می تواند یکی از این واسطه ها باشد.
*****

سواالت تغذیه ای خود 
به ویژه  تغذیه در شرایط کرونا 

را از سامانه ۴۰۳۰ بپرسید

با توجه به شیوع بیماری واگیر کرونا ، در 31 فروردین 
ماه امسال ارائه مشاوره از طریق سامانه تلفنی 4030 

کلید خورد. 
 این س��امانه با تاکی��د دفتر بهبود تغذی��ه معاونت 
 بهداشت وزارت بهداش��ت،درمان و آموزش پزشکی

و ب��ا برنامه  ریزی، پیگیری و هماهنگی های صورت 
 گرفت��ه با س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره( و 
همکاری مرکز مدیریت ش��بکه وزارت بهداش��ت و 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور راه اندازی 

شد.
مدیران تغذیه معاونت ها ی بهداشتی دانشگاههای علوم 
 پزشکی کشور و مشاورین تغذیه در شبکه بهداشت
 و درمان کشور که همواره پا به پای اعضای تیم سالمت،
 در ارتقای س��المت جامعه ت��الش می کنند نیز در

 راه ان��دازی و فعالیت  این س��امانه همکاری الزم را 
داشته و دارند. 

در حال حاضر تمام مردم می توانند از سراسر کشور 
با شماره  گیری 4030 و انتخاب کلید 6 با مشاورین 
تغذیه ارتباط برقرار کرده و سواالت خود را در زمینه 
کرونا در حوزه تغذیه با این عزیزان مطرح  و مشاوره 

دریافت نمایند .

خالصه ی قصه:
س��لوچ شوهر مگان ،پدر عباس ،ابراو و هاجر ،که هم کند و ساز 
هنرمند و هم چاه کن توانایی است مدتی از جمع خانواده ،دوری 

میگزیند و شبی برای همیشه ناپدید می شود .
آب روس��تا و کش��اورزی مح��دود آبادی از ی��ک کاریز در حال 
خش��کیدن تامین می ش��ود.مگان مادر خانواده میکوش��د در 
کشاکش فقر و گرسنگی فرزندانش را حفظ کند ،دختر نونهالش 
را به عقد مردی هوس باز زمختی در می آورد که در شب زفاف 
بصورتی خش��ن از پای در می اید.عباس چوپان  رمه ی شترها 
میشود.ش��تری مست و مجنون با شتری پیر و ناتوان درگیر می 
ش��ود. عباس جان ش��تر پیر را به قیمت به خطر انداختی جان 
خود نجات می دهد و از چنگ شتر مجنون به درون چاهی می 
گریزد و شبی با وحشت و توهم به پیری می رسد.با دسیسه ای 
نامشخص از طرف خورده مالکان شتر پیر به درون چاه کاریز می 
افتد.مردم همه ی رس��نها را جمع میکنند و نمی توانند شتر را 
س��الم بیرون بیاورند.قطعه قطعه اش می کنند .عباس در آبادی 

می ماند 
مگان و ابراو ش��بی که از آبادی مهاج��رت می کنند .مگان لب 
باریکه آب بر آمده از کاریز که با خون شتر آمیخته است از دور 

سایه ی  مردی می بیند و می پندارد سلوچ است.
روز بلند گرسنگی

کس��ی که دل نگران سرنوش��ت گره خورده انس��ان برزخی در 
درازنای این روز ش��مار کج و معوج اس��ت.با خواندن روایت بلند 
محمود دولت آبادی از جای خالی سلوچ میتواند روزهای زیادی 
بخود مش��غول باش��د.گاه آدمه��ای اهل ذوق و اندیش��ه و هنر، 
هم��ه ی دل و ج��ان و وجود خود را جوه��ره و جانمایه ی یک 
اثر می کنند و تمام و کمال می شوند.مانند ایلیاد همر،شاهنامه 
 فردوس��ی ،ن��ی نام��ه مولوی،س��یمرغ عطار،دی��وان حاف��ظ ،

بینوایان هوگو،ب��وف کور هدایت،لبخند ژکوند،ظهر عاش��ورای 
 فرشچیان و الی خیلی آثار یگانه ی دیگر.این اثر بدیع و خاص است.

همه چیزش متعلق به مولف و هنرمند است  .تمام ذات و زوایای 
وجودش با رگ و پی خالقش پیوند خورده اس��ت . دولت آبادی 
خالق بی بدیل جای خالی س��لوچ است.سلوچ کی و چگونه  در 
جان نویس��نده اش ش��کل گرفته ، امکان دارد در میانه ی خلق 
آثارش و یا ما بعد بیشتر آثارش منجمله اثر فقط حجیم کلیدر 
نوش��ته شده باشد .اما قبل از رشد و نمو و باروری سلوچ هر چه 
نوشته مشق و تمرین بوده و پس از آن تقلید و حجیم .تاریخ مابا 
بیشتر شخصیت های کلیدر چنان قرابتی ندارد.این دولت آبادی 

است که می کوشد به ضرب ذهنیت  خویش آنها را وصله کند.
درویش،بابقلی،نادعلی،گلمحمد،زیور،بلقیس،مارال،ستارپی ماه 

ن��ه دوز ،قدیر.اما مگان،هاجر ،رقیه ،عباس ،ابراو،مراد و تک  تک 
آدمهای قصه سلوچ در ناخودآگاه تاریخی ما مسلسل وار ما به ازای 
تاریخی  دارند.روحشان در کالبد فرهنگی و جمعی ما حضوری 
عمومی و فراگی��ر دارد.گویی دولت آبادی فق��ط یکبار بریده از 
تمام��ی زمینه ها و زمانها مانند عباس و درگیریش با آن ش��تر 
مجنون و در گریز از همه جا و همه کس ،بی کس و تنها، دل به 
عمق چاهی ناپیدا زده است و در ناکجا به پناه آمده است.در نبرد 
واقعی و حقیقی سرنوشت که در البالی جبری محتوم و ناشناخته 
 پیچده ش��ده است ، در یک آن بی نهیب هیچ خط و خاطره ی

تعریف شده ای دمی در تنگنای سرنوشت خویش و دیگری ،در 
اوج هجوم و خوف و خطر به پیرانه سری میرسد و تمام و کمال 
میشود .اما افسوس عباس به حقیقت ویکه وتنهای خود سرنوشت 
خویش میرس��د اما بازبا رگه ای کم جان از این حقیقت امتداد 
ماندن خویش را بواسطه ی دم و دود و با چند گانه های کاذب و 

ساختگی و آزمندانه و متعارفی و منحوس پیوند میزند .
در اوج ش��هامت و یگانگی باز به ورطه ی تراژدی و تکرار سقوط 
می کند.دولت آبادی به چاه افتادن عباس را به عمد یا از راه قرینه 
و ناخودآگاه روایت میکند اما گویی به عمد ناخواس��ته   یا اجازه 
نداشته که بیرون آمدنش را روایت کند.گویی لوک نجات یافته که 
در اثر پیری هماورد شتر مجنون نیست همزاد عباس است.عباس 
نیروی همه ی جوانانی اس��ت که میخواهند فردای خویش را از 
مغاک زمان بیرون بکشند و نجات دهند.جان به پایش میریزند 
در کشاکشی کشنده جان به سر میشوند.اما این سرنوشت پیر و 
ناتوان و سخت سنگین از این چاه تنگ و تاریک و طویل بیرون 
نمی آید.زمانی که همه با تمام وجود می کوش��ند که این مانع 
بزرگ حیات خویش را از آن اعماقی که بودنش��ان به آن وابسته 
اس��ت بیرون بکشند.ناتوان می مانند و از خونابه آن وجود و این 

تالش بهره مند میشوند.
آدمهای قصه سلوچ در گریز از این مکان و در زیر سایه ی مرموز و 
سهمناک زمان به ناکجا آبادها و نامعلومها ،می گریزند و مهاجرت 
می کنند. اما آنچه باقی و پابرجاس��ت همین واقعیت وابسته به 
مکان است.آب باریکه ای خونین که همگی بر سر آن نزاع دارند.

سلوچ نماد گریز از این واقعیت جاری و ساری به آن ناکجا آباد گم 
و نامعلوم است.نه فراشدی از این موقعیت محتوم مکانی و زمانی 
.چه آن کس که می گریزد و چه آن کس که می ماند هیچکدام 
راه به آینده نمیبرند.زیرا نمیتوانند دگرگونی و دگردیسی ایجاد 

کنند .ولو مانند ابراو شیفته تغییر و دگردیسی باشند.
این سرنوشت محتوم ،بیرحمانه وتوام با هوا و هوس و درگیرودار 
جدیتهای تعارض آمیز افسار گسیخته بکارت و طراوت و شادابی 
و جوان��ی و نیروی آدمها را به هدر میدهد.چقدر در اینجا دولت 
آبادی مانند هدایت از دل واقعیتها سرنوشت انسان در بند زمان 
و مکان تکراری را روایت می کند.دولت آبادی درست روایت این 
زمان را نوش��ته اس��ت،ماندن یا مهاجرت  دلبستن یا دل کندن 
چیزی را عوض نمی کند.دگرگون ش��دن اس��ت که سترونی و 
 نازایی را از اعماق این چاه خشک یا در حال خشک شدن را بیرون 
می کشد.یعنی سلوچی که قبال بوده و روایت نشده است یعنی 
سلوچ سازنده مقنی، هنرمند وخالق.نه سلوچی که خودش امتداد 
خودش نیست نه سلوچی که در جبر زمان چمبر می زند و می 
شکند یا سلوچی که باقی مانده اش یک توهم و شایعه ی امید 
بخش است .سایه ای گنگ که در تاریکی از دور دستها می آید. 

سال گذشته ۳۰ نفر در کرمانشاه »تغییر جنسیت« دادند

قصه و نقش آن در آموزش 
مهارت های زندگی 

نگاهی به جای خالی سلوچ 
محمود دولت آبادی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد؛

شتاب بخشی به توسعه 
كشاورزی كرمانشاه در راستای 

تحقق »جهش تولید«

بهره برداری و آب اندازی 4497 هكتار
از مزارع قطعه اول سامانه گرمسیری 

در استان كرمانشاه

کاشت بیش از 6 هزارو 2۰۰ هكتار ذرت دانه ای در شهرستان کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان کرمانشاه 
در نشست شورای هماهنگی مدیران این سازمان 
که با حضور مس��ئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
س��ازمان ، مدی��ر کل حوزه ریاس��ت و معاونین و 
مدیران سازمان ،مدیران تشکل ها و با حضور ویدئو 
کنفرانسی مدیران شهرستانها در سالن شماره یک 
برگزار ش��د گفت؛ به منظور تحقق جهش تولید، 
برنامه توس��عه کشاورزی استان تدوین شده است 
و به همین منظور تمامی ظرفیت ها و پتانسیلهای 

این بخش بکارگیری خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان کرمانش��اه، مهندس حاتمی ب��ا بیان این 
مطلب افزود؛ در برنامه افزایش تولیدات ، توس��عه 
کش��اورزی استان در دستورکار قرار دارد و در این 

راستا برنامه ریزی الزم انجام شده است.
 مهندس حاتمی سپس با اشاره به اولویت های سازمان 
در ش��رایط حاضر گفت ؛ مدیران جهاد کشاورزی 
در شهرس��تان ها می بایست به موضوع برداشت 
محصوالت زراعی بویژه در مناطق گرمسیری توجه 

نموده و تمهیدات الزم را بیاندیشند .
وی سپس به موضوع مبارزه با آفات و بیماری های 
گیاهی اش��اره کرد و افزود ؛ بی تردید با توجه به 
سال جهش تولید ،حفاظت از تولیدات کشاورزی 

امری مهم و ضروری است .
 حاتمی سپس به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز
 اش��اره کرد و گفت ؛ پیشگیری از ساخت و سازها

 اولویت اول س��ازمان اس��ت و بحث قهریه قطعا 
 اولویت اول س��ازمان به حس��اب نم��ی آید چون 

هزینه بر است .
حاتمی آنگاه به روند شیوع کرونا اشاره کرد و گفت 

؛ با توجه روند شیوع چند روزه اخیر این بیماری در 
کشور ،مدیران مجموعه می بایست پروتکل های 
 بهداشتی را به نحو مطلوب در محل کار رعایت کنند .

وی سپس موضوع توسعه گلخانه ها را مد نظر قرار 
داد و اف��زود ؛ علی رغم تالش های صورت گرفته 
طی سال 98 ،عقب ماندگی های این مهم آنگونه 

که باید جبران نشد .
حاتمی در ادامه با پرداختن به شعار جهش تولید 
گفت ؛ می بایست مدیران مجموعه برای حصول 
و تحقق شعار سال فعالیت های خود را چند برابر 
 نماین��د و بیش از گذش��ته در مح��ل کار حضور 

داشته باشند .
وی سپس به دقت در صدور مجوزها اشاره کرد و 
افزود ؛ مجوز فعالیت ها می بایست منطبق بر قانون 

و همراه با نظارت باشد .
رئیس س��ازمان آنگاه به ضرورت توجه به تشکل 
های بخش کش��اورزی پرداخ��ت و گفت ؛ باید از 
ظرفیت تشکل های بخش کشاورزی به نحو احسن 

بهره ببریم و تشکل ها را تقویت نمائیم .
حاتمی س��پس به موضوع عضویت کشاورزان در 
نظام صنفی پرداخت و از مدیران جهاد کشاورزی 
شهرستانها خواست بس��تر الزم را برای عضویت 

کشاورزان در این تشکل فراهم نمایند .
وی در پایان از مدیر نظام صنفی استان درخواست 
نم��ود ،در بحث صدور پروان��ه ها دقت نظر کامل 

بعمل آید .
در این جلسه حجت االسالم و المسلمین حسینی 
مقدم مس��ئول ح��وزه نمایندگی ول��ی فقیه در 
س��ازمان با تبریک ایام ماه مبارک رمضان گفت ؛ 
امید آن داریم همکاران سازمان از فیوضات این ماه 

برخوردار شوند .
حسینی مقدم در ادامه با اشاره به همراهی کارکنان 
سازمان جهت کمک به نیازمندان در طرح احسان 
جه��اد افزود ؛ امیدواری��م در مرحله دوم طرح که 
طی ماه رمضان انجام خواهد ش��د شاهد همراهی 
بیشتر کارکنان سازمان جهت اجرای طرح مواسات 

مومنانه باشیم .
در ادامه این جلسه مهندس خانی معاون تولیدات 
دامی س��ازمان به ارائه گزارشی از توزیع نهاده ها 
پرداخت و گف��ت ؛ تمام تالش همکاران تولیدات 
دامی آن است که  با بررسی های دقیق کارشناسان 
امر، نهاده ها به شکل مطلوب و عادالنه در اختیار 

تولید کنندگان قرار گیرد .
در ادامه این جلسه معاون تولیدات گیاهی سازمان 
به موضوع توس��عه گلخانه ها ،کنترل بیماری ها 
 و آفات ،ثبت آمار کش��ت در س��امانه پهنه بندی،

توجه به پیام های سامانه پاد،مبارزه با زنگ زرد و 
سم پاشی علیه سنک کلزا پرداخت .

مدیر حفظ نباتات سازمان نیز در ادامه این جلسه 
به موضوع مبارزه با آفت س��ن غالت اشاره کرد و 
گفت ؛ س��طح مبارزه با س��ن مادر نسبت به سال 

گذشته 28 درصد رشد نشان می دهد .
وی سطح مبارزه با علف های هرز در سطح استان 
را 484 ه��زار هکتار بر آورد کرد و گفت ؛ س��طح 
 مبارزه با علف های هرز نس��بت به س��ال گذشته

3 درصد رشد را نشان می دهد .
شریفی س��پس از مدیران شهرستانها درخواست 
نمود توجه الزم را به موضوع بیماری های گیاهی 

و سنک کلزا مبذول نمایند .
 در ادام��ه این نشس��ت مدیر باغبانی س��ازمان به 
برنامه ه��ای ابالغی این مدیری��ت در حوزه های 

باغبانی ،گلخانه ها ،گیاهان دارویی و ...پرداخت.

سرپرس��ت مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان 
 کرمانش��اه گف��ت: عملیات کاش��ت ذرت دانه اي 
در س��طحي بی��ش از 6 ه��زارو 200 هکت��ار از 
 مزارع این شهرس��تان ت��ا ت��ارخ99/3/18 انجام 

شده است .
  ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي س��ازمان جه��اد 
 کش��اورزي اس��تان کرمانش��اه، ابراهیم دارایی با 
اع��الم ای��ن خبر اف��زود؛ شهرس��تان کرمانش��اه 
 دارای311ه��زار هکت��ار اراضی زراعی می باش��د 
 ک��ه پی��ش بین��ی می ش��ود امس��ال بی��ش از

 61 ه��زار تن دانه ذرت از مزارع این شهرس��تان 
برداشت شود .

 دارای��ی در ادام��ه به زمان کاش��ت ذرت دانه ای 
در شهرس��تان اشاره داش��ت و خاطرنشان نمود: 
کشت محصول ذرت در این شهرستان با توجه به 
وضعیت آب وهوایي در ابتداي سال بعنوان کشت 
بهاره انجام مي گیرد ودر اوایل پاییز همان سال نیز 

برداشت مي شود .
وی در ادامه یاد آورشد : 

کش��ت این محصول با اس��تفاده از تع��داد 109 
دس��تگاه بذرکار و ردیف کار از اواخر فروردین ماه 
ش��روع و در اواخر اردیبهش��ت ماه سال جاری به 

پایان رسیده است .
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دکتر رضا موزونی
علی رسولی



 آغاز گاه رمان تاریخی 
پژوهش��گر ارجمند سعید نفیسی در مرداد ۱۳۳۳ 
کتابی پژوهشی و مستند در ۲۱۶ صفحه با نام بابک 
خرم دین دالور آذربایجان با کوش��ش کتابفروشی 
فروغ��ی در دو ه��زار نس��خه در اس��فند ۱۳۴۸ 
خورشیدی به پایان رساند که باب بابک پژوهشی 
را در ایران گشود و موجب شد برخی از اهالی قلم 
که طبعی در نوشتن و گزارش نویسی داشتند سعی 
کنند داستانی درباره زندگی بابک بنویسند از جمله 
نادعلی همدانی که کتابی با عنوان حماس��ه بابک 
خرمدین بر پایه روایات و اس��ناد که منابع و ماخذ 
تحقیق خود را در پایان کتاب ارائه کرده بود بنویسد 
صفحه پایانی کتاب ۳۰۴ عینا آورده می ش��ود که 

خوانندگان خود داوری کنند معماری داستان را .
معاویه ،سپهس��االر بابک را نیز بعد از بابک به قتل 
رساندند افشین بعد از قتل بابک سعی کرد مازیار 
را به مبارزه ش��دیدتر و علنی ت��ر علیه اعراب و به 
خص��وص طاهریان تحریک کند ب��ا این امید که 
طاهریان در برابر او عاجز بمانند و خلیفه افش��ین 
را مأمور س��رکوبی مازیار کند و با پیروزی بر مازیار 
حکومت خراسان را از چنگ طاهریان در آورد و به 
آرزوی دیرینه اش برسد اما مازیار به توطئه برادرش 
کوهیار دستگیر شد و به بارگاه خلیفه فرستاده شد 
که به دس��تور معتصم او را سر بریدند و تن بی سر 
او را در محلی که جسد بابک را آویخته بودند و به 
»کنیسه بابک« معروف شده بود آویختند اما افشین 
نیز از آن همه خوش خدمتی طرفی نبست و چون 
تمام نقشه ها نقش بر آب شد و توطئه قتل معتصم 
را چید اما معتصم که قبالً توسط جاسوسان از این 
توطئه آگاه شده بود افش��ین را دستگیر و زندانی 

کرد.افشین در زندان از گرسنگی ُمرد.
کتاب دیگر که با عنوان داستان درباره بابک نوشته 
شده اثر جالل برگش��اد است که با ترجمه رحیم 
رئیس نیا و رضا انزاب��ی نژاد در اختیار خوانندگان 
ق��رار گرفته و طی ۵۲۴ صفحه تمام می ش��ود که 
 ۳۳۲ صفحه آن مربوط می ش��ود به دربار خلیفه .

در واقع داستان از صفحه ۳۳۲ آغاز می شود .
»جاویدان از زبان شبل و سلمان درباره دالوری های 

بابک چیزها ش��نیده ب��ود. ۱۹۲ صفحه باقیمانده 
چنین به پایان می رسد شیهه قاراقاش ها روزها را به 
 ماه ها و ماه ها را به سالها می دوخت و پیام کوه ها 
را به دشت ها می رساند یک روز شاهین باال و باالتر 
پرید و اسب فرارفت و فراتر رفت . رفت و رفت تا بر 
بام بلند آذربایجان بلندترین نقطه آذربایجان بر قله 

سبالن رسید صفحه ۵۲۴ .
این هم نمونه نثر و توصیف و حاالت رمانتیک !

 اما کتاب دیگر به عنوان »بابک، شهریار ایران زمین « 
نوش��ته التفات عبدی زاده متولد ۱۳۲۸ س��اکن 
اردبیل تجربه ایست بسیار خام در زمینه کوشش 
در نگارش داستانی که خوانندگان حرفه ای داستان 
با خواندن سطوری از آن خود می توانند به روشنی 
درباره آن داوری کنند نمونه توصیف در دامنه های 
سرسبز س��بالن آفتاب در حال غروب است ابرها 
گویی خون گریه خواهند کرد چمنزارهای زمرد فام 
با نسیم مالیم بهاری رقص جادویی دارند ... سبالن 

هر دماغی را سرمست می سازد صفحه ۴۲ .
نمونه ای از درگیری با حذف اضافات مالل آور :

 چون پلنگ زخم خورده به سوی مرد خیز بر می دارد
 و سینه دشمن را چاک میدهد مرد ریشو در حالی که
 خون از دهانش بیرون میزند آخرین سخنانش را میگوید
 کافر ...مجوس ....زندیق ...آ...خر... نی...شت...را زدی ؟...

شروین به صدا در می آید : ای گرگ بی مقدار زنم 
را بی ش��وی و فرزندانم را بی پدر کردی از س��الله 

ضحاک تف بر تو.
لحظه ای دستها را به زانوانش تکیه داده به جلو خم 
می شود و سپس به زور دست ها را به سوی آسمان 
بلند کرده ادامه می دهد: درود و ستایش باد به گاه 
واپسین و بدی نگاه و ستایش باد به کشور بان دالور 

پرور پاک سرآمد و پاکی ها درود و ستایش باد ...
بر پشت بر زمین می افتد و درحالیکه نماز مغرب را 

می خواند جان می سپارد صفحه ۴۴ .
در صفحه ۱۷۸ می خوانیم : »بسیاری از مورخان 
از جمل��ه طبری و ابن اثیر واقعه جنبش و ش��کوه 
و عظمت آن را در زیر س��ایه پیروزی اس��حاق بن 
ابراهیم بر تعدادی از خرمدینان همدان کمرنگ تر 
نموده اند در صورتی که جنبش تنها یک ش��ب به 

ط��ول انجامیده بود و فردای��ی برای جنبش وجود 
نداشت و تحقیقات سپاه معتصم حداقل چند روزی 

پس از واقعه به ایران رسیده اند.
ابن اثیر می نویسد...«

 خوب هر قصه خان یا آشنا به قواعد نگارش داستان 
می داند این بیان مختص نگارش مقاله یا تاریخ است 
بخش هایی از کتاب به صورت خسته کننده برای 
خواننده ای که قصد خواندن داستانی را دارد تبلیغ 
برای آیین مزدک یا به صورت گسترده آوازه گری 

برای آیین زرتشت است :
به عنوان مثال :» ... گره دوم را می بست و پس از بر 
زبان راندن ۱۲ کردار )۱-خورند ک ۱-ستانند ک 
۳-دهن��د ک ۴-برندک ۵-خورندک ۶- خیزندک 
۷- یابندک۸- کش��ندک ۹- زنندک ۱۰-آیندک 
۱۱-دوندک ۱۲- شنوندک ( سومین گره را میزد :

نویسنده این کتاب باید مدتها بلکه سالیان طوالنی 
مشق و تمرین نوشتن داس��تان می کرد با نگاه به 
خود اجازه نوشتن داستان می داد آنهم نه موضوعی 
شگرف تاریخی و عظیم درباره بزرگترین شورشی 

تاریخ بشریت .

نویسنده تفاوت بین حکایت ،داستان ، داستان بلند 
و رم��ان را نمی داند برخی صحن��ه ها را به صورت 
نمایشنامه نوشته اس��ت نگارش داستان های بلند 
یا رمان های ش��گرف درباره شخصیت هایی مانند 
کوروش، خشایارشاه، شاپور شاه، نادرشاه ،آریوبرزن 
... نیازمند مطالعه بس��یار گسترده در حوزه رمان و 
داستان را دارد و خواندن مهمترین آثار نویسندگان 
بزرگ��ی مانند لئون تولس��توی، ماکس��یم گورکی 
میخائیل ش��ولوخوف ،رومن روالن ،بالزاک، چارلز 
دیکنز، جک لندن، جان اش��تاین بک ،دیگر رمان 
نویس��ان بزرگ و برجسته از س��ر تا سر جهان، در 
ایران هم »چشمهایش « اثر بزرگ علوی، آثار احمد 

محمود در زمینه رمان آثار مسعود کیمیایی و...
پرس��ش اساسی این اس��ت : نویسنده ای که قصه 
گو نیس��ت، تفاوت بین قصه و داستان را نمی داند 
و درکی از بافت رمان ندارد و رمان تاریخی را نمی 
شناسد؛ چگونه به خود اجازه می دهد که باخواندن 
کتابی البته مستند و معتبر، به قلم » سعید نفیسی« 
که مبتنی بر پژوهشی عالمانه درباره بابک پژوهشی 
است، به این هوس بیفتد که قلم بردارد و بی آنکه 

رمان و یا داستان را بشناسد، روایتی سرهم بندی 
شده جمع و جور کند و با سرمایه خود منتشر کند.

ی��ک ض��رب المث��ل قدیمی ب��ا روای��ت کوردی 
کرمانش��اهی که من ترجمه فارسی آن را می آورم 

می گوید :
» در دهی که کدخدا نباشد، به خروس می گویند 
ابوالقاسم خان « یا » در کشوری که پادشاه نباشد، 
یک چشم هم ادعای پادشاهی می کند.« البد این 
مصیبت دامنگیر این س��رزمین بوده که در غیاب 

عقابان ، کالغ ها مدعی پرواز بوده اند.
» و دی��وری وازان، کورک��وره وازان « یا ش��اید هم 

خفاشان مدعی پرواز بوده اند.
در جایی ک��ه در پیکره ی جهان در طول تاریخی 
داس��تان و به ویژه رمان تاریخی ژانری بوده است 
چنان س��خت و ش��گرف که کمتر نویسنده حتی 
قدرتمندی به خود اجازه می داده که در این گستره 
ی دشوار گام بردارد و در سطح جهان تعداد رمان 
های تاریخی جدی اندک شمار است. در ایران پس 
از انتش��ار پژوهش عالمانه ی استاد سعید نفیسی 
درباره ی بابک خرمدین، افرادی که نه نویس��نده 
بوده اند ، نه داستان و رمان را می شناسند، مطالبی 
خام دس��تانه و از سر بی س��وادی و بی استعدادی 
درباره آن هم ش��خصیتی ملی و تاریخی بنویسند 
و با سرمایه ی خود منتشر کنند که در گستره ی 
مبارزات رهایی بخش ملت ها در جهان، یک سر و 
گردن از همگی سربلندتر است و این نه ادعایی بر 
پایه احساسات ملی اس��ت، که رزم ۲۲ ساله او در 
بافت جغرافیایی پهناوری از کناره کوههای قفقاز تا 
اصفهان و مرکز ایران و تمامیت سرزمین کردستان 
و در بین اقوام ُکرد پش��توانه ی مستند این پیکار 

دلیرانه است.
همین موضوع شاید یکی از انگیزه هایی شد برای 
پژوهشی گسترده و دقیق درباره زندگی و مبارزات 
بابک خرمدین و س��رانجام در آس��تان کهنسالی ، 
کوش��ش در جهت خلق و آفرینش رمانی تاریخی 
� تخیل��ی درباره بابک خرمدین ک��ه خالء روایت 
دراین زمینه با خلق رمانی واقعی برطرف ش��ده و 
راه ب��رای آیندگان و البته نویس��ندگان واقعی و با 
تجربه و میهن دوس��ت باز ش��ود که بر پایه تاریخ 
۳۰۰۰ ساله ایران زمین، از داریوش شاه و ۱۹ پیکار 
قهرمانانه او تا برسد به دلیری ها و رزم آفرینی های 
پادشاهان اشکانی و ساسانی ، در آینده رمان های 

عظیم تاریخی آفریده شود. 
رمان حماسه بابک خرمدین، به قلم منصور یاقوتی 
که در بهار ۹۹ توسط انتشارات نگاه به قیمت ۱۳۵ 
هزار تومان و در ۸۸۰ صفحه منتشر شده طی یک 
قرن نخس��تین تجربه در زمین��ه ی نگارش رمان 

تاریخی است. 
دوم خرداد ۱۳۹۹
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دریچه ای به روی 
حماسه بابک خرمدین 

با نهایت تأسف و تأثر، به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان زنده یاد

حاج عبدالعلی مدلل
 به اطالع می رس��انیم به منظور جلوگیری از ش��یوع بیش��تر ویروس کرونا و ارج نهادن به توصیه های مسئوالن

 بهداش��ت، مبنی بر عدم تجمعات و حفظ س��المتی همگان، از برگزاری هر گونه مراسمی بر سر مزار و منزل آن 
مرحوم خودداری می نماییم.

ضمنًا بار دیگر با کمال احترام و تواضع، از عنایت و حسن توجه همشهریان عزیز از اقشار مختلف و اقوام وابسته، 
طوایف و ایالت مختلف غرب کشور و همچنین جوامع اهل حق و اهل تسنن و آشنایان و همسایگان، همکاران 
 و دوس��تان در خارج از کش��ور و دیگر سروران گرامی لشگری و کشوری، از کلیه استان ها و شهرهای مختلف، 
در اقصی نقاط ایران که در مراسم تشییع و خاکسپاری و دیگر مراسم ترحیم آن عزیز از دست رفته، ما را مدیون 
لطف و غریق محبت خویش فرمودند، از صمیم قلب تشکر و سپاسگزاری می نماییم و برای همگان از خداوند 
 رحمان و رحیم اجر عظیم الهی خواهانیم. انش��اء ا... خداوند توفیق جبران محبت همه ش��ما همراهان خوب را 

به ما عنایت فرماید.

خاندان مدلل و سایر بستگان 

سایه اش ما را پناهی بود و رفت
شانه هایش تکیه گاهی بود و رفت

شعری ازاستاد بهزاد کرماشانی
بیم و امید

خانه آباد شود گرچه زکار من و تو
نیست کس روز مبادا به کنار من و تو

نقد خود َعرضه به بازار لئیمان چه کنیم
کاین حریفان نشناسند عیار من و تو

وقت امن است و سالمت وطن از مدعیان
لیک هنگام بالیاست دیار من و تو

مکن از ساده  دلی آرزوی سبزه و گل
که خزانتر ز خزانست بهار من و تو

با چنین دام که بی دانه فکندیم بدشت
نشود طایر مقصود شکار من و تو

انتظاریست کزآن چشم امید است سپید
سربرآوردن صبح از شب تار من و تو

هم مگر بی َزر و زوری چون تو من، َورنَه
نشود هیچ کسی یاور و یار من و تو
هدف طعنه و طنزیم ز هر سوی اگر

در ِگل افتد ز بد حادثه بار من و تو
راز ما را بَِدر از پرده فکندی زِ چه ُروی

این نبود ایدل غّماز قرار من و تو
بیم بیدردی و امید حقیقت نگریست
بیم و امیدی اگر هست بِکار من و تو

به قلم منصور یاقوتی
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