
زردکوه در چهارمحال و بختیاری سرچشمه اصلی سه رود زاینده رود، 
دز و کارون است. تغییرات اقلیمی و سیاست های محیط زیستی در 

سطح کالن و منطقه چنان پیش رفته که تابستان در برخی مناطق 
این استان آب خوردن هم پیدا نمی شود. ویدیوی »ایران« را در 
گفت وگو با محمد مطلق تماشا کنید. قطعه فیلم استفاده شده 

در این ویدیو از مستند »علف«  ساخته مریان سی کوپر و شودزاک 
است که برف زردکوه را در ۱۳۰۴ خورشیدی نشان می دهد.

ربیعی، سخنگوی دولت:
 محمود دولت آبادی
 در نشست مجازی پاسداشت روز قلم:

 دولت خود را مکلف به همکاری 
با رئیس جمهور منتخب می داند

  هیچ آرزویی جز سربلندی
 این مملکت ندارم

در صفحه فرهنگی بخوانیددر صفحه سیاسی بخوانید

نگاهی گذرا به تاریخ دانشگاه 
- در معانــی مختلــف آن – 
گویــای آن اســت کــه با وجود 
و  نشــیب ها  و  فــراز  تمــام 
انحراف هــا،  و  خدمــات 
دانشــگاه همواره مهد اصلی 
بــوده  فرزانگــی  و  فضیلــت 
اســت. دانشــگاه یک ساختار 
ذهنــی و معنایــی اســت کــه 
بنیــاد آن بــر آمــوزش و تولیــد دانــش قــرار گرفتــه، 
انسان هایی بزرگ و تاریخ ساز در آن ظهور یافته اند و 
گونه ها و شکل های مختلف آن در مهدهای متفاوت 
فرهنگــی رشــد و نمو کــرده اســت. اما همیــن نهاد 
بالنــده همواره در بســترها و شــرایط مختلف تاریخ 
مورد طعن و هجمه فرومایگانی بوده که نه فقط با 
دانشگاهیان که با نهاد آفرینش گر دانشگاه در ستیز 
بودند و فرهیختگان دانشگاهی هیچ گاه از تعرض و 

آزارهای آنها در امان نبوده اند...

»شــی جین پینــگ« دبیر کل 
حــزب کمونیســت چیــن در 
اجالس سال 2012 که همزمان 
رســیدن  قــدرت  بــه  بــا  بــود 
 وی، یکــی از اهــداف خــود را 
ایــن  دانســت.  ســده«  »دو 
تفکر ابتدا ســال 1997 توســط 
»جیانگ زمین« دبیرکل وقت 
حزب کمونیست چین اعالم 
شــد. با این حال تا زمانی که »شــی« رهبری حزب را 
در سال 2012 به دست گرفت به طور رسمی به شعار 
اصلی حزب تبدیل نشــد. »دو سده« به دو صد سال 
در تاریخ معاصر چین اشــاره دارد: صدمین سالگرد 
تأســیس حزب کمونیســت چیــن در ســال 2021 که 
مقرر شده بود چین به یک کشور »نسبتاً مرفه« تبدیل 
شود و در عمل به معنای تحقق دوبرابر کردن درآمد 
سرانه کشور نسبت به سال 2010 بود که در سال 2021 

محقق شد.

یادداشت

حسین سلیمی
رئیس دانشگاه 
عالمه طباطبایی

یادداشت

بهزاد شاهنده
استاد دانشگاه 
تهران

فرزانگی و فرومایگی

 »دو سده«
 و تحقق »آرزوی چین«

گفت و گو  با حسین ابراهیمی مقدم 
روانشناس درباره اعتیاد  دختران

 گزارش »ایران« از شیوع ویروس دلتا
  در تهران و سیستان و بلوچستان

 و بررسی روند واکسیناسیون عمومی

 رئیس جمهور منتخب  در دیدار 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

 - در گفت و گوی تلفنی رئیسی
  و اسد مطرح شد؛ دولت جدید

 برای مشارکت فعال در بازسازی 
سوریه برنامه دارد

تبعات تنش آبی روی حیات وحش

کارشناسان فاوا در گفت وگو با »ایران«:

دختران در تله 
مخدرهای جدید

سبقت دلتا از 
واکسیناسیون عمومی 

در پایتخت!

نخبگان در حوزه فرهنگ 
 فعالیت جریان ساز 

داشته باشند

 خشکسالی
 شکارچی بی رحم

آگاهی رسانی  به کاربران 
 جایگزین مناسبی 

برای فیلترینگ است
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ë  از کار افتادگــی پله هــای برقــی/ آقــای
یزدانــی:  پله های برقی واقــع در خیابان 
آزادی )روبــه روی بیمه( و خیابان گیشــا 
مدتی است از کار افتاده اند. لطفاً مسئوالن رسیدگی کنند.

ë   :بــاال بودن مبلــغ پارکینــگ مترو کــرج/ آقــای روحانی
پارکینــگ مترو کــرج قیمت باالیی دارد. لطفاً مســئولین 

مربوطه تجدید نظر فرمایند.
ë  کافــی نبودن امکانــات ایمنی و بین راهی جاده آســتارا 

- اردبیــل/ آقای ندیهــی: امکانات ایمنی و بیــن راهی در 

جــاده آســتارا – اردبیــل کافــی نیســت. لــذا از مســئولین 
وزارت راه خواهشمندیم رسیدگی نمایند.

ë  تکلیف ســهام افراد متوفی/ خانم گزانی: تکلیف سهام
افــراد متوفی چه شــد؟ از مســئوالن محترم درخواســت 

رسیدگی و پاسخگویی داریم.
ë  :قوانیــن ســختگیرانه وام مســتأجران/ آقای خامســی

مســتأجران  وام  گرفتــن  بــرای  ســختگیرانه ای  قوانیــن 
وجــود دارد. از مســئوالن محترم درخواســت رســیدگی و 

پاسخگویی داریم.

هــر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شــما، حرف شــما و پیشــنهاد شــما را می شــنویم و ســالم 
می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــر 
مـــردم
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بارکد را اسکن کنید 
 واخبار و تحلیل ها

  را از استودیو 
»ایران«  ببینید

 بارکد را اسکن کنید
  و گزارش ویدئویی

  زنگ خطر خشکسالی؛
 چهارمحال و  بختیاری را ببینید  

  

 یادگاری از دوستان ناشناس

رادیو ایران20
شماره 507  
15 تیر ماه 1400

www.ion.ir

@radioiran20
@irannewspaper

 موضوع این قسمت: 
رونق خرید و فروش کتاب های دست دوم

 ما در کتابفروشی مان قفسه فروش کتاب های دست دوم داریم و اتفاقاً خیلی هم مورد استقبال 
قرار گرفته است

برای قیمت گذاری هم فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته می شود مثاًل سالم بودن

کتاب منبع امتحان دانشگاه است و از سال 73 تا حاال تجدید چاپ نشده است

رادیو ایران 20

www.ion.ir

@irannewspaper
@radioiran20

محصوالت چند رسانه ای »ایران«

 روزنامه »ایران عصر« 
گامی تازه  در اطالع رسانی مجازی 

 سال بیست و هفتم
 شماره 7670 

 سه شنبه 
 15 تیر 1400

 25 ذی القعده 1442
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از کار افتادن خودپردازها و کارت خوان ها

از کارافتادن آسانسور و پله های برقی و موتورهای آب

قطعی آنتن و اینترنت گوشیخاموشی وسیله های برقی حیاتی مشاغل

از کار افتادن کرکره های برقی مغازه ها، پاساژها و پارکینگ ها

از کار افتادن رایانه ها، در ادارات، سازمان ها، بانک ها و دفاتر خدمات الکترونیک

خاموشی چراغ های معابر و خیابان ها از کار افتادن چراغ های راهنمایی  و رانندگی

 قطعی های مکرر برق  چرخه 
 فعالیت روزمره مردم، صنوف
و صنایع را مختل کرده است

 حسن روحانی رئیس جمهوری 
امــروز ضمن درخواســت 
از مردم بــرای صرفه جویی 
 در مصـــــــرف بــــرق،

به دلیــــل خاموشــی های 
اخیـــر عذرخواهــی کرد

باِغبیبرقی
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صفحه 7 را بخوانید

صفحه 4 را بخوانید

زنگ خطر خشکسالی؛ چهارمحال و بختیاری
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 چهارشنبه 16 تیر 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7671 

طرح رابطه های کالمی درون شعریادداشتی بر مجموعه شعر زیرنویس/ یداهلل شهرجو/ نشر سمت روشن کلمه 

را شــدن آموزش هــای حضوری و لــزوم حفظ فاصله انجــام وظیفه می کردند. با شــیوع کرونــا و تعطیل به هــم فشــرده در راســتای فعالیت های آموزشــی فرهنگی و مؤسســات آموزشــی بــا جمعیت بعضًا ضرورتی حس می شد. مدارس و دانشگاه ها و مراکز کــه نــه اراده ای برای پیوســتن به این فراینــد بود نه کرونــا آن چنــان که بایــد جدی گرفته نمی شــد چرا گــروه فرهنگــی: آمــوزش مجازی تــا پیش از شــیوع  خــود  قابلیت هــای  مجــازی،  بســتر  )www.amozegara.com( ناشــناختگی قابلیت های آموزش مجــازی را عیان گیرد. کرونا که خود ویروســی ناشــناخته بود در واقع بســتر در دســتور کار دولــت و مراکــز آموزشــی قــرار اســتیصال و ناچاری عاملی شــد که آموزش در این آرام آرام در حــوزه آموزش به رخ کشــید. به عبارتی اجتماعــی،  آمــوزگارا  ســایت  آنالیــن، سرنوشــت نشســت های مجــازی ادبــی و انجام شده است که در آن به دورنمای آموزش های مدیریت این سایت کوشیده اند گفت و گوی کوتاهی شــاعران ایــن روزگار کــه در تأســیس و راه انــدازی و کنند؛ با ســعید بیابانکی و محمد حسین نعمتی از پدیده های ادبی نامکشوف را به جامعه هنر معرفی غیرجغرافیایی به شــعر دارند و خواهند کوشــید که ادبیات و رسانه های آموزشی دغدغه مند که نگاهی تقدیــر شــد. بــا امیــد توســعه پایگاه هــای واقعــی در گســترش و ارتقای ادبیات قدم برداشــته اســت، شــعر فجر از ایــن پایگاه کــه بی هیچ چشمداشــتی مزیت آن محســوب شود. در جشــنواره بین المللی در این پایگاه موهبتی اســت که می تواند مهم ترین با استادان و چهره های دور از دسترس عالقه مندان شــده شــعر و ادبیات را روشن نگه دارند. هم کالمی مالل آور، بستری اینترنتی فراهم شد تا چراغ کم سو شــیوع کرونا و جبر به خانه نشینی ها و قرنطینه های همــت دو شــاعرمهندس و در ماه هــای نخســتین در چنین حال و احوالی شــروع بــه فعالیت کرد. به به عنوان محملی برای عالقه مندان شعر و ادبیات کــرد. 
مجــازی، دستاوردهای آن تا به امروز پرداخته ایم. آمــوزش  معضــات  مهم تریــن  از  آن تمرکزپریشــی هایی اســت که می توانــد کیفیت اختــال در ارتبــاط مؤثــر مــدرس و هنرجــو و به تبع  

و نســبت بــه کالس حضــوری فضــای مــدرن تــری به صــورت متنــی، صوتــی و تصویــری فراهــم بوده دو ســویه ســؤال و جواب از ســوی اســتاد و دانشــجو مؤثــر را جبــران کند. در طــول کالس امــکان ارتباط صدای اســتاد می تواند این اختالل نسبی در ارتباط بارگذاری می شــود و اتفاقاً دانشجو با مرور چند باره پس از پایان جلســات در پروفایل شخصی دانشجو مضافاً اینکه دسترســی به فایل هــای صوتی کالس و همــه اینهــا تمرکــز دانشــجو را افزایــش می دهد. اســت. از جمله نمایش تصویر، فیلم و پخش صدا امکانات چند رســانه ای همزمان برای استاد فراهم بیابانکــی: در آموزش مجازی امــکان بهره مندی از وضعیت، پیش اندیشی و تدارکی داشته است؟آموزش را تقلیل دهد. آیا ســایت آمــوزگارا برای این 
جامعه ادبی و کاستی های آموزشی ارجاع داده شده آموزگارا بر چه اساســی استواراســت و چقدر به نیاز  در حــوزه تولیــد محتوا نــگاه برنامه ریزان ســایت طراحی شده است.

شــاعران و نویســندگان. به همین منظــور دوره های دوســتداران ادبیــات تعریــف کرده ایــم و نــه الزامــًا نعمتــی: مــا جامعــه مخاطبــان را عالقه منــدان و است؟

و حافــظ خوانــی، گلســتان ســعدی، شــرح مثنــوی، آموزشــی عمومی تــر را مد نظــر قــرار داده ایم. مثاًل  نوشــتن  لــذت  فلســفه،  مفاهیــم  بــا  دانشجو و استاد دانشگاه تا زن خانه دار و بازنشسته و در میــان دانش پذیران دوره های مــا از دانش آموز و ازعالقه مندان به ادبیات و شعر را با خود همراه کند. دوره های مشــابه. در واقع آموزگارا توانسته بسیاری آشــنایی 
باشــند. چه ماک و معیاری بــرای این انتخاب پیش درســت دانــش و اثربخشــی آموزشــی تبحر داشــته توانش های متمایــزی صورت می گیرد کــه در انتقال  انتخاب مدرسان آموزش مجازی طبیعتاً بر اساس کارمند و راننده از سراسر کشور حضور دارند.

باشــند و به موضوعی که قرار اســت ارائه کنند کاماًل بشناســند و ثالثــاً برای مخاطب نیز شــناخته شــده فعال باشــند ثانیاً این رســانه و امکاناتش را بخوبی عزیزانی انتخاب می کنیم که اواًل در فضای مجازی و امکانــات آن آشــنا باشــد. مــا اســتادان را از میــان آموزشــی بایــد بــا فضــای مجــازی و اصطالحــات بــه این دلیل که اســتاد عــالوه بر تســلط به مبحث اســتاد نســبت به آموزش حضوری دشــوارتر است، بیابانکی: اتفاقاً ما معتقدیم آموزش مجازی برای روی داشته اید؟

مســلط باشــند. مالحظــه می کنیــد که دشــوارترین 
مشکات توســعه و تســری این نوع آموزش ها را چه پیش روی دســت اندرکاران خواهد بــود. مهم ترین کندی صــورت می گیــرد و اختاالتی در طول مســیر  قاعدتاً گام های نخســتین اســتقرار هر رویکردی به بخش کار ما انتخاب استاد و موضوع است.

شناســایی و همــراه کنیم. به نظرم همراهی رســانه جامعــه خوبــی از دوســتداران ادبیــات را در کشــور خوشــبختانه مــا در ایــن زمــان کوتــاه توانســته ایم ایــن فضاســت که نیاز بــه معرفی بیشــتر دارد. ولی توانســته ایم حــل کنیــم. مشــکل دیگــر تــازه بودن معضــل را ما با تیم پشــتیبان با حوصلــه و مجرب عالقه منــد که عمری از آنها گذشــته اســت، که این با فضای مجازی اســت. بخصوص پدران و مادران مشــکل بزرگ تر آشــنا نبودن عده ای ازدوســتداران و حتی کشــورهای خارجی هم دانشــجو داریم. ولی کشــور از مشکالت اصلی ماســت. ما از سراسر کشور نعمتی: طبیعتاً اختالل و کندی سرعت اینترنت در می دانید؟
اگــر بخواهید عنوان کنیــد چه مــواردی را برخواهید شــده، میــزان اثرگــذاری واقعی ســایت آمــوزگارا را  در کوتاه مــدت اخیر و بنا به برنامه های تدارک دیده ملی می تواند به گسترش این فضا کمک کند.

مشــارکت می کننــد و در بیشــتر دوره ها به فراخور عالقه شــان همین که یــک جامعه چند هزار نفــری ما را دنبال و رســانه از سویی دیگر موفق به انجام آن نشده اند. کار اصلی ما بوده اســت. کاری که دانشــگاه از سویی به نظرم آشتی مردم از طیف های مختلف با ادبیات تیــرگان که معمواًل کمتر به آنها پرداخته می شــود. شب خیام، شــب فروغ، شب سپندارمذگان و شب ما رویدادهای شبانه داشته ایم با عنوان: شب موالنا، می گیرد، می توان از موفقیت های دیگر ما برشمرد. کــه کمتــر در رســانه های رســمی مــورد دقــت قــرار بزرگترین ســرمایه ماســت. پرداختــن به مفاهیمی جامعــه چندهــزار نفــری از مخاطبــان عالقه منــد بیابانکــی: به نظرم کشــف و همراهــی و تربیت یک شمرد؟ و  می گذارنــد  وقــت  می کننــد،  شــرکت 
می کنند یعنی آموزگارا اثرگذار بوده است.

شــاعر  شــهرجو  یــداهلل 
هرمزگانــی اســت کــه تاکنون 
مجموعــه  چندیــن  وی  از 
شــعر به نام هــای »جزیره در 
حاشــیه های متــن«، »شــکل 
چشــم«،  در  دریــا  وارونــه 
و چه بســا انزجاری به دنبــال آن می آید و بدین گونه نهایتــاً بعد از گذشــت زمانی کوتــاه فروکش می کند طــول هیچ شــعر خیلی بلنــدی یا نازل حفظ شــود. را در نهایت مســتحق این نام می کند، نمی تواند در گذرا هســتند. آن درجه از برانگیختگی که یک شــعر اما همــه برانگیختگی هــا، به دلیل ضرورتــی روانی، باشــد، ارزش شــعر در این برانگیختن تعالی  است، است که به واســطه تعالی بخشی روح، برانگیزاننده نیست که یک شعر فقط تا آنجا شایسته عنوان هنری  منتشــر شده اســت. مســلماً نیازی به بیان این نکته »روایــت پنهــان در نخاع« و »مجموعــه زیر نویس« 

اســت. هــر فرم نــو نیز بایــد بتوانــد ایــن محتوای پیوندی تنگاتنگ با محتوای معاصر پیوند خورده ناشــی از ایــن موقعیت هــا در اشــعار شــهرجو در فزاینــده از وضعیــت اجتماعــی زمانــه و تأثــرات و بیان مســائل اجتماعی اســت. به عبارتی آگاهی اســت، خاســتگاه جریان نوپردازی در شــعر امروز آنچــه در آثار یداهلل شــهرجو از اهمیــت برخوردار شعر عماًل و در واقع ماندگار نمی شود.
معاصر را در برگیرد و به آن مهار بزند.

در شــاعر مســلمًا در ارتبــاط بــا وضعیــت اجتماعــی ذهنی و روانی یگانه شاعر ایجاد می شود و ذهنیت اشعار شــهرجو نیز بی گمان متناســب با وضعیت  وی  ســروده های  می گیــرد.  شــکل  او  دوران  و نظریــات زمانــه ترتیــب می دهــد و دغدغه هــای عرصــه کالم، رویکــردی نوین را باتوجه به مســائل و 
مدرن و اجتماع فعلی حفظ می کند و اشــعارش معنــاداری را بــا هریــک از ســطوح دغدغه هــای سرشــاری را در اختیار دارد و این ذوق شاعر پیوند می کنــد که شــهرجو؛ ذوق و حــس اخالقی و نبوغ می کنــد، همیــن امــر تمایــز مشــهودی را ایجــاد ذهن خواننده را بی واســطه با ایــن حوزه ها درگیر تطبیق با جهان هســتی شــعر می ســراید و دنیای و دقیــق و تــا حدامــکان شــاعرانه در تــالش برای اجتماعــی و همجــواری بــا آن، با بیانی شــاعرانه شــهرجو در تقویــت یــک حقیقت و بیان مســائل را بــه تناقضــی خودنمــا بــدل می کنــد. چــه بســا ایجــاد نمی کنــد چــرا که یقینــًا با ایــن کار فقط آن پوشــانندگی برای مقتضیات سختگیرانه حقیقت حســاس، بــرای بیــان حقیقــت در قالــب شــعر، و باورپذیــر اســت کــه در حیــن تخیــل صمیمی و شــهرجو از ایــن جهــت بــرای مخاطــب ملموس بــه واســطه همان اصــل داوری می شــود. اشــعار اصــل اخالقی را القا کند و شایســتگی شــعری اثر آنچــه حائزاهمیــت اســت هــر شــعری بایــد یک راستین را در قالب جهان بینی نشانه می رود.

متوجــه به عبارتــی شــهرجو بــا به کارگیــری عقالنیت غنی عاری از تجارب معناباختگی دیگر شــاعران است  را  اخالقــی  حــس  زیباشــناختی،  ذوق  هیجــان لذت بخش روح دســت یابــد و همچنین اشــعار وی ایــن امــکان را می یابد که بــه تعالی یا این وصف، خواننده در تأمل در امر زیباشــناختی هم صنفانــش و اثباتــش عقیــم مانــده اســت. بــا تکلیــف می کنــد چیزی کــه در برخی ســروده های و 
بوده اســت و در لحظه ســرودن شعر در درگیری مــازادی از حساســیت، انــدوه و اشــتیاق بشــری شــهرجو به عنــوان شــاعر در وجــود خــود حامل حس شاعرانه را نیز به رسمیت بشناسد.

در جهت خلق تأثیر شــاعرانه ماندگارتر است که اهمیت وجوه برســازنده شــعر و به کارگیری آنها کشی شــده با شعر نیســت، بلکه به معنی درک ایــن موضوع بــه معنی برخــورد مکانیکی و خط و به نحو مقتضــی از هر یک بهره می گیرد. طرح خــود برمی گزیند و در مکان مناســب می گنجاند نظر دارد و آنها را با اشــراف بر رســانه های بیانی جنبه های مختلف محتوایی و فرمی شــعر را مد و مانــدگار، شــاعر بــه نوعــی هریــک از عناصــر و موضوع تأکید بورزیم که در شــعرهای تأثیرگذار رابطه هــای کالمی درون شــعر می کند. اگر براین را حفــظ می کنــد، این کارکــرد را تابــع طرح کلی عین اینکه کارکرد ارجاعی خود به دنیای واقعی دو را دارد. به این ترتیب، کلمات در شــعرش در می گیــرد و دغدغه درک التــزام درونی میان این واکنشــی بــه همنشــینی کلمات و مفاهیم شــکل بر تجربه آنهاســت. ســروده های شــاعر در قالب حــادث می شــود و معنای کلمــات آن نیز مبتنی شــعر پدیده ای اســت که بــر ما در این ســروده ها غالبًا به نوعی درباره خود زبان است به این معنا فرایند معنارسانی شکل می گیرد در نتیجه شعر ثبت برســاند. معنای اشعار شهرجو در دل خود موجــز حتــی مبهــم خــود از زیبایــی غایــی را بــه  شــکل نوینی از بیان شــعری بوده تــا تجربه های با رســانه زبان و کالم، در پی ریختن این مازاد در 
در مجموعه آثار شعری شاعر شاهد هستیم.

سنگ چینی از اجاقی ُخرد

گفت و گو با محمد حسین نعمتی و سعید بیابانکی از کوشاگران آموزش مجازی ادبیات

1  
جنوب داستان عشق من است

وقتی که می پیچد در گوش
صدای نی انبان

و باال می زند شرجی در کله ام...
بیا با من در گریه برقص

و تکان بده پاهای کبوِد عاج آگینت را
که درد از طناب رگ ها

رگ های مرگ را در تنت می کشد
آزادی مگر چه بود

جز رقص در شرجی
و نوازش کپوری که در تنگ جمجمه ات 

شنا می کرد
برقص و بگو

خدای جنوبی ها مادرشان است
بگو پینه های دست پدرم

خطوط  مرزی را به هم ریخته
و تا شبیخون پیشانی

پشیمانی را در کشیدن سیم های خاردار
در تو زمزمه می کنند

بگو هنوز عرق ِپدرم خشک نشده بود
که جنگ را برایمان حواله کردند.

آهای ای های
بسم مادر

که خدای هر خانه است
بگو بعد از زاییدن ام

پهلوی چپش درد گرفت
و خون به موازات ریل

تا ایستگاه اندیمشک دوید
جنوب داستان عشق من است

از کنارهای  پیر بپرسید
از بهمنشیر

از سکوت  لب گزیده  کارون
بیا و ببین

هنوز با محمود گریه می کنم
از جای  کبود درد

کمربند چرم
که بلور بلور اشک می چکد از چشمانم

دستم را بریدی برادر

ناگهان جای خون
فوران نفت چشمت را گرفت

و از پس این اکتشاف
پدرانم را در معادن تنهایی

با فانوسی در دست شان
رها کردی.

2
هر بار سیگار می کشم درختی آتش می گیرد

سرخپوســت ها میــان شــعله های آبــی 
زبانه می کشند

و دود کــه روح مســخ شــده یک روســپی 
خیابانگرد است

انگشــتان الغر و کشــیده اش را می کشــد 
روی گردنم

با پک اول به النه پرنده ها فکر می کنم
به یادگاری های روی درختان

چوب خط سربازان  مرزی
که هیچ وقت از جنگ برنگشتند

را روی  پنبــه  اول  ســیگار مثــل دکتر هــا 
زخمم می گذارد

بعد نفسش را توی سینه ام فوت می کند
چند نفس عمیق می کشم

و سرفه امانم را می برد
نفــت  خــودش  روی  زنــی  روبه رویــم 

می ریزد
بــاد موهــای ســوخته اش را دور گردنــم 

می رقصاند
خودم را میان زیر سیگاری له می کنم

و خیره می شوم به مرد کفن پوشی
که روی پهلوی راستش خوابیده

و هیچ کس برایش گریه نمی کند.

1  
دل گرفتــه مرا چیزی جز شــنیدن صدای تو آرامش چگونه بنویسم آوازهایی را که دوست داری

نیست
همیشه مقصد شعرهایم پنجره رو به توست

گاهی نیستی تحمل می کنم
چشــم هایم بیدارباش دوســتت دارم هایی ست که گاهی که هستی در غبار می جویمت

نمی گویی
نشان نمی دهی

و این درد بزرگی ست
تو آزادی هر طور که آزادی بپوشی

موهایت را رنگ کنی
با هر کس که آزاد است بخندی

به تو راست می گویم
خودم را می آزارم

وقتی کنارت هستم و تمام قلبت...

حس خوبی نیست
کابوس های شبانه ای که خواب را حرام کرده

گفتنش سخت است
مثل دوستت دارم

آوازهایی که دوستش داری
بگو!

چگونه بنویسم؟

2  
هر چه نزدیک ترم به تو دورترم

هر چه نزد
نزدیکی نمی افتد
دوستی دور است

دوری نزدیک
نزدیک جایی در دور تو

ایستاده ام رو به رویت
چشم می سایی و اتفاقی نمی افتد!

دوستی دوری است
مثل دوست داشتن یک جمله تکراری

تکرار دوست داشتن دوست تکراری
بادها طوفان می کاشتند

ساحل، کاغذی شنی که موج ها وفایش نکردند
عشق در سال های دور

در ساحلی نزدیک
در آواهای مرغی ماهیگیر

به گوش می رسد
به گوش ماهی ها
چشم می سپارم

بال می کشد
دور می شود

نزدیک نزدها!

علی پورصفری

الهام عیسی پور
منتقد ادبی

مزدک پنجه ای

محمد شریفی
فرحناز متعالی

1
اختالف بزرگ
همین جاست

آسمان را سیطره خود می دانید
و ما

گرفتاران زمین
با گورهایی کنده شده

من اما
از اعتصاب ابرها دانستم

در اسارت اند که نمی بارند
کاش می گفتیم
مرغ یک پا دارد

تا شما / تشریف بیاورید پایین

2
روزی که از قرار

فاصله می گیرد
شکل خنده می رود از یاد

تلخ می نشیند شعر
در خلوتی تنها!

نه جایی برای گریز
نه هم کالمی

برای گفتن درد
هنوز نمی دانم

شعر موجود عجیبی ست
یا شاعر / آدم خود آزاری ست؟!

3
یعنی خوابم

یعنی که بیداری ام را
بر نمی تابی!

می توانم حس کنم
با همین چشم های بسته

عشق را گردن می زنی
یا چگونه به اشتباه
گریخته ای از پاییز

یا خود را  زاده بهار می دانی!
اینجا در حوالی تو

درختی تبر خورده ام
گیاهی

ریشه سوخته
گلی

که بهاران را
دوست ندارد دیگر!

رؤیای کودکی را باد از سرمان پراند
خواب طالیی گندمزار را...

کالغ ها سق آسمان را سیاه کرده اند
وما دلهره های بزرگ را 

با دل های کوچک پیمانه می کنیم...
بذری غالف دریده ایم
در زیرزمین های نمور

چنگ می زنیم به خاک مقدس
به سرزمین مادری

زندگی جریمه بد خطی ست
که دست سرنوشت می نویسد

خط می زنی
می نویسد وروزگارت را سیاه می کند

کرکس های گرسنه 
هجوم می آورند به سیا هی ات

شبیه کودکی در شاخ آفریقا
می جنگی برای زندگی

می مانی برای جنگ
سخت است 

پای کودکی ات را هر روز
از لب گور به خانه بیاوری

ولب مرز لبخندت را دزدیده باشد
)شادمانی های بی سبب کودکی ات را(

وتو با هیچ دهانی 
زیر آوار جنگ مانده باشی

پشت نیمکت های تعطیلی اجباری
هی برادرانت را از انگشت هات کم کنی

خواهرانت را...
صلح کبوتری ست 

که روی تخم نفاق خوابیده
شعاری که از رادیو اکتیو پخش می شود

بخواب عزیزم بخواب
این قصه قهرمانی ندارد

بقچه آفتابت را ببند
پرندگان سپید را 

توی خواب هایت ادامه بده

چاقوی دسته کوتاه را
بر می دارم

خط می زنم
تارهای صوتی ام را
سفره مچاله شده

کتاب های نخوانده
چاقــو را روی شــاهرگ خواب هایم 

می گذارم

رؤیاهایم را
تکه تکه می کنم

پهن می کنم روی بام
تا خواب از سرشان بپرد

می گویند:
خواب های دم صبح تعبیر دارند ُو

چاقو ممکن است گاهی
دسته خودش را ببرد

می ترسم

می ترسم
می ترسم ُو

چنگ می زنم
به گل های سوسنی روی دامنم

که راه می روند روی سیم های لخت 
برق

روی خواب هایم و
تمام رؤیاهایی که

بزودی تعبیر نخواهند شد.

ساره نجفی

 صفحه 
شعر  »ایران«

در  گذشــته  روز  منتخــب  جمهــوری  رئیــس 
گفت و گــوی تلفنی با بشــار اســد رئیس جمهوری 
ســوریه بــر گســترش همــه جانبــه روابط ایــران و 
ســوریه تأکید کــرد. به گزارش ایرنا، ســید ابراهیم 
رئیســی در این گفت و گو با تبریک انتخاب مجدد 
اســد به عنــوان رئیس جمهــوری ســوریه گفــت: 
ایــران در حمایــت از دولــت و ملت ســوریه برای 
تثبیت امنیت و تحقق پیشرفت همچون گذشته 

تردیدی به خود راه نمی دهد.

صفحات 3 و 15 را بخوانید

 گفت وگو با امیر حاج رضایی
 درباره دالیل پرخاشگری در فوتبال 

 سیری بیش از حد
 باعث شده خودشان را 

محق بدانند!

2 و 5

 رسیدگی به بحران قطعی برق 
دستور  روحانی  تأکید رئیسی

عذرخواهی رئیس جمهوری از مردم برای قطعی برق ابراز نگرانی رئیسی از مشکالت قطعی برقدستور اژه ای برای پیگیری علت قطعی برق

سایه »دلتا« همچنان بر سر 
سیستان و بلوچستان

اداره ها تعطیل، مرزها بسته

ان
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7 و 12


