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خیامنیشابوری

قراراستاز 40رباعیخیامکه
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بهزودیمنتشرخواهدشد
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گفتوگوی خراسان با استاد بهاءالدین
خرمشاهی و دکتر نجمه شبیری،رئیس مرکز
خیام در اسپانیا به مناسبت 28اردیبهشت
روز بزرگداشت حکیم خیام نیشابوری

الهه آرانیان
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شاید رباعیهای خیام نیشابوری را
بتوان اولین محموله صــادرات شعر
فارسی به کشورهای مختلف جهان
به شمار آورد؛ حکیم فرزانهای که در
قــرن پنجم میزیست و فیتزجرالد،
شاعر انگلیسی را در قــرن نوزدهم
شیفته خ ــود ک ــرد و ای ــن شیفتگی
باعث شد رباعیات او را به این زبان،
ترجمه کند .خیام ،عــاوه بر چهره
جــهــانــیاش ،در مــنــاطــق مختلف
کشورمان هم عالقهمندان خاص خود
را دارد که نمونهاش خیامخوانهای
بوشهری هستند .اهالی بوشهر در
سنتی دیرین ،رباعیات خیام را همراه
با ساز میخوانند تا فلسفه در زمان
زیستن خــیــام را بــه خــودشــان
حــال
ِ
اصلی خیام
یادآوری کنند .شاید پیشه
ِ
نیشابوری ،شعر و شاعری و ادبیات

نباشد ،اما تأثیری که بر اهالی شعر
و ادب پــس از خــود گــذاشــتـهاســت،
بــر کــســی پــوشــیــده نــیــســت .جالب
اســت بدانید سیدعلی میرافضلی،
خــیــا مپــژوه برجسته کــشــورمــان ،در
تاز هترین تألیفش به نــام «رباعیات
خیام و خیامانههای پارسی» ،تعداد
رباعیهای اصیل خیام را بین 20
تــا  24ربــاعــی دانــســتـه ،امــا خیام با
همین تعداد انــدک رباعی هم ،پس
از گذشت قــر نهــا نــزد مــا از جایگاه
ویــژ های برخوردار است .به مناسبت
 28اردیــبــهــشــت ،روز بــزرگــداشــت
خیام نیشابوری ،با استاد بهاءالدین
خرمشاهی ،شاعر و ادیب پیشکسوت
و دکتر نجمه شبیری ،رئیس مرکز
خیام در اسپانیا گفتوگو کردهایم.
▪ خیامانهها به گرد پای رباعیهای
خیام هم نمیرسند

استاد بهاءالدین خرمشاهی سخنش
درباره حکیم خیام را با یک رباعی که
در وصف او سروده است ،آغاز میکند:

اخبار ایران
شهردار اصفهان تاکید کرد:

تعامل خوب شهرداری و دستگاه
قضایی برای تامین سالمت اداری

اصفهان  -مرادیان  -شهردار اصفهان گفت :در آستانه
انقالبی اداری جهت مبارزه با فساد هستیم و در این مسیر فراز
و نشیبهایی خواهیم داشت که بدون همدلی و همگرایی موفق
نخواهیم شد.
علی قاسم زاده اظهار کرد :شهرداری و قوه قضائیه ارتباط تنگاتنگی با
هم دارند و علت این تعامل ،جنس کار شهرداری است .او افزود :همواره
ارتباط و تعامل خوبی بین شهرداری و دستگاه قضایی وجود داشته
است؛ به خصوص در دوره اخیر و با مدیریت حجت االسالم جعفری
این ارتباط از کیفیت باالتری برخوردار است .شهردار اصفهان با اشاره به
روحیه مردمی و تعاملی رئیس کل دادگستری استان ،گفت :ایشان در
مالقاتهای مردمی در همان لحظه ،کار مراجعان را پیگیری میکنند
و امیدواریم در کنار هم ،از مردم گرهگشایی کنیم و از مسیر خدمت
به مردم ،اعتماد به نظام جمهوری اسالمی را افزایش دهیم .او با بیان
اینکه در آستانه یک انقالب اداری برای مبارزه با فساد در شهرداری
هستیم ،اظهار امیدواری کرد :خداوند توفیق بدهد و غدههای چرکین از
این ساختار زدوده شود .البته در این مسیر فراز و نشیبهایی خواهیم
داشت که بدون همدلی و همگرایی در این راه موفق نخواهیم شد.

معانی معانی خیام /جویندۀ
دانــای
ِ
راز آسمانی خیام /در مزرعۀ رباعی
و دانــش او /بشکفت بهار جاودانی
خیام.
وی در ادامه میگوید :
حکیم نیشابور یک
اد بپــــژوه و شاعر
حـــرفـــهای نیست
و شعرش بیشتر به
دلیل فرهنگ واالیــی
که دارد ،ماندگار شــد هاســت .خیام
آ نقــدر شعر نــدارد که بخواهیم او را
یک شاعر صرف به حساب بیاوریم.
او بیشتر ریاضیدان و منجم است تا
شاعر .در منابع قدیم بین  50تا 70
رباعی را متعلق به خیام دانستهاند.
مــن در کتاب «ربــاعــیــات خــیــام» که
شــامــل  178ربــاعــی اســـت ،مقاله
مینورسکی ،ایرانشناس روس درباره
خیام را به فارسی ترجمه کردهام .در
این کتاب ،ترجمه انگلیسی فیتزجرالد
از ربــاعــیــات خــیــام هــم آمــدهاســت.
خرمشاهی از مضمون اصلی شعر خیام

و اندیشه متفاوت او نسبت به شاعر
زبان همعصرش ،یعنی ابوالعالء
عرب ِ
معری اینطور میگوید :خیام ،شاعر
ّ
همعص ِر رباعیسرایی به نام ابوالعالء
مــعــری اســــت و در انــدیــشــه شعری
برعکس این شاعر عرب میاندیشد.
معری این است که چرا به این
اندیشه ّ
دنیا آمدهایم؛ ولی خیام میگوید چرا
باید از این دنیا برویمّ .
یکه سخن خیام
همین رباعی اوســت« :ای کــاش که
جای آرمیدن بودی /یا این ره دور را
رسیدن بــودی /کاش از پی صدهزار
سال از دل خاک /چون سبزه ،امید بر
دمیدن بودی» .سخن خیام درواقع،
مغتنم شمردن فرصتها در دنیاست.
خیلیها پــس از خیام سعی کردند
رباعی بگویند و در طول تاریخ ادبیات
هم تعداد بسیار زیادی رباعی به خیام
مضمون شعر
نسبت داده شــده کــه
ِ
خیامی دارند و به اصطالح «خیامانه»
گفته م ـیشــونــد ،ام ــا هــی ـچکــدام به
رباعی
گــرد پــای همین تعداد انــدک
ِ
باقیمانده از خیام هم نمیرسند.

▪شوخی با رباعیهای خیام

اســتــاد خــرمــشــاهــی هــمــچــنــیــن ،از
ط ــرف ــداران جهانی شعر و اندیشه
خیام و دلیل عالقهاش به قالب رباعی
میگوید :جهانیان دوســتــدار خیام
هستند و میتوان گفت خیام اولین
شــاعــری اســت کــه شعرش از طریق
ترجمه به جهانیان شناسانده شد.
مــن در قــال ـبهــای مــخــتــلــف ،شعر
ســــــرودهام امـــا دلــیــل عـــاقـــهام به
قــالــب ربــاعــی ایــن اســت کــه کــوتــاه و
موجز است و از همه مهمتر ،حواس
مخاطب از شنیدن یا خواندنش پرت
نمیشود .در حالی که ممکن است
حـــواس مخاطب در زمـــان خوانش
یــک قــصــیــده 40یـــا  50بیتی پــرت
شود یا حوصلهاش سر آید؛اما بعید
میدانم مخاطب دو بیت رباعی،در
زمـــــان شــنــیــدن ،حـــواســـش جــای
دیگری برود.این اندیشمند معاصر
در ادامــه به نقیضههایی که بر شعر
خــیــام ســرودهاســت اشــاره مــی کند
و میگوید :من گاهی نوآوریهایی را

دکتر نجمه شبیری،
رئــــیــــس گـــــروه
زبـــان و ادبــیــات
اســـپـــانـــیـــایـــی
دانــشــگــاه عالمه
طباطبایی و رئیس
مــرکــز خــیــام در دانــشــگــاه نبریخای
اسپانیا نیز ،از شیفتگی مردم اسپانیا
بــه شــعــر و انــدیــشــه خــیــام ای ـنطــور
مـیگــویــد :شیفتگی اسپانیاییها
بــه خــیــام بــر کسی پوشیده نیست.
خیام برای مردم این کشور به دلیل
مــهـمتــریــن ایـــــد هاش ،یعنی تجربه
زیستن در زمــان حــال ،بسیار قابل
احترام اســت .خیام از نظر ادبــی بر
بسیاری از شاعران اسپانیایی از جمله
مهمترین آ نهــا که فدریکو گارسیا
لورکاست ،تأثیر گذاشتهاست .این
استاد دانشگاه از ترجمه  40رباعی
از خیام به  40زبان مختلف دنیا خبر
م ـیدهــد :قــرار اســت از  40رباعی
خیام که به  40زبان دنیا ترجمه شده،
در کنفرانس بینالمللی هزاره خیام
که مهرماه(اکتبر) امسال در شهر
مــادریــد بــرگــزار میشود ،رونمایی
شود .این تعداد رباعی از بین مجموع
رباعیهایی که از خیام دانسته شد ه
و بیشترین بــســامــد را داشــت ـهانــد،
انتخاب شــد هانــد و هر کدامشان را
یک ایرانشناس و خیامپژوه خارجی
مختص هــزاره
زبــان خــاص و
به یک
ِ
ِ
خیام ترجمه کــرد هاســت .فراخوان
کنگره هزاره خیام با محوریت «خیام
در جهان معاصر» هم به زودی منتشر
خواهد شد.

آخرین وضعیت پروژه های گازرسانی در هرمزگان تشریح شد

بندرعباس  -مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان در دیدار با معاون
وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به تشریح آخرین وضعیت
گازرسانی در این استان پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان ،فواد حمزوی ،مدیر عامل
این شرکت در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با مجید چگنی ،معاون وزیر و مدیر
عامل شرکت ملی گاز ایران ،ضمن دعوت از ایشان جهت سفر به هرمزگان ،به تشریح
آخرین وضعیت پروژه های گازرسانی در این استان پرداخت .وی ضمن تشریح آخرین
وضعیت گازرسانی به نیروگاه های جزیره کیش ،نیروگاه پاسارگاد قشم و شهرستان
بندرلنگه ،افزود :در حال حاضر پروژه خط انتقال گاز به شهرستان بندرلنگه ،گازرسانی
به  ۴۹روستا و دو شهر در دست اجرا و بیش از  ۴۵۰روستا و  ۱۲شهر نیز در مرحله
مطالعه ،طراحی و پیمانسپاری شرکت گاز استان هرمزگان قرار گرفته است .حمزوی
اظهار کرد :با به ثمر رسیدن این پروژه های گازرسانی ،بیش از  ۲۲هزار و  ۵۲۵خانوار

روستایی و شهری از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد .مدیر عامل شرکت گاز
استان هرمزگان اظهار کرد :گازرسانی به بیش از  ۱۷۰واحد صنعتی و نیروگاهی نیز

در سال جاری در مرحله مطالعه و طراحی قرار دارد و اواخر سال گذشته نیز با تکمیل
گازرسانی به  ۳شهر و  ۱۰روستا ۹ ،هزار و  ۸۹۴خانوار از این نعمت الهی برخوردار
شدند .وی بیان کرد :در این نمایشگاه نیز ،برای نخستین بار در کشور ،قرارداد طراحی،
ساخت و راهاندازی آنالیزور تشخیص و اندازهگیری ترکیبات مرکاپتان جهت انتقال،
ذخیره سازی و توزیع گاز طبیعی با پژوهشگاه صنعت نفت به امضا خواهد رسید و
ضمن آن که قرارداد طراحی و خلق دانش فنی به منظور تعیین زمان مناسب تعویض
فیلتر گاز به جای  DPسنج های موجود و ساخت یک نمونه اولیه آن نیز با یک
شرکت دانش بنیان به عقد قرارداد می رسد و امید است در سال جاری این محصول
تولید شود .گفتنی است بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی ،صبح جمعه ۲۳ ،اردیبهشتماه  ۱۴۰۱با شعار «نفت دانشبنیان ،تولید
ایرانی و صادرات جهانی» با حضور وزیر نفت و مدیران ارشد صنعت نفت ،رئیس و
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،مدیر عامل و برخی از پرسنل شرکت
گاز استان هرمزگان در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز بهکار کرد.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد؛

تشکیل قرارگاه مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها در آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی آذربایجان شرقی با حضور در محل میز خدمت
قرارگاه مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها در
ساختمان معاونت امور اجتماعی این اداره کل از نزدیک

با مراجعه کنندگان دیدار و در جریان درخواست این
عزیزان قرار گرفت.
این اقدام پس از تشکیل قرارگاه مردمی سازی و توزیع
عادالنه یارانه ها در استان صورت گرفت .حسین فتحی با اشاره
به اقدامات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای
طرح مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها ضمن معرفی سامانه
های پاسخگویی و ثبت درخواست بازبینی ،اظهار کرد :وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی سامانه های پاسخگویی

نسبت به آگاه سازی مردم همچنین ثبت درخواست اقدام
نموده است .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود :سامانه
حمایت به نشانه ( )hemayat.mcls.gov.irدر جهت ثبت
ابهامات حذف شدگان از دریافت یارانه راه اندازی شده است .وی
ادامه داد :همچنین سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹
درجهت اعالم حذف شدگان و ارسال پیامک تایید ایجاد شده
و در همین راستا مرکز تماس  ۶۳۶۹وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی پاسخگو و راهنما با هدف رفع ابهامات شهروندان در

پیک خبر

قطعه تازه شهرام ناظری
به نام «وطن ،مادر من»

▪ترجمه شعرهای خیام به  40زبان

در دیدار با مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:

برگزاری نخستین رویداد ایدهپردازی
مردمی با مشارکت شهرداری قزوین

قزوین  -معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی
شهرداری قزوین از برگزاری نخستین رویداد ایده پردازی
مردمی با مشارکت شهرداری قزوین بهعنوان نماینده دبیری
کالنشهرهای کشور خبر داد.
سیدحامد موسوی اظهار کرد :نخستین رویداد ایدهپردازی مردمی
با عنوان «تهران  »1404باهدف همافزایی مؤثر و هدفمند جامعه
علمی ،دانشگاهی ،اندیشگاهی با مدیریت شهری ،اشتراک دانش و
انتقال تجارب موفق کالنشهرها در حوزه مدیریت شهری ،بهرهبرداری
از راهکارها و پیشنهادهای خالقانه جامعه علمی ،کارمندی و شهروندی
در حل چالشهای شهری ،بهبود فرآیندهای اولویتدار شهرداری
تهران و در نتیجه افزایش رضایتمندی شهروندان برگزار میشود .او با
اشاره به اینکه شهرداری قزوین بهعنوان نماینده دبیری کالنشهرهای
کشور در این رویداد معرفیشده است ،افزود :از مهمترین رویکردهای
برگزاری این رویداد علمی همافزایی مؤثر و هدفمند جامعه علمی،
دانشگاهی و انتقال تجارب موفق کالنشهرها در دو بخش «اصالح
فرآیند» و «رویداد» در پنج محور فرآیند اصالح صدور پروانه ساختمان،
سازوکارهای جدید درآمد پایدار شهری ،مشارکتهای مردمی و محلی،
روشهای خالقانه و نوین در مدیریت پسماند و بازیافت ،طرحها و
ایدههای نو در رفع مسئله آلودگی هوا ،ترافیک و حملونقل عمومی
تبیین شده است.

هم در سرودن رباعی به خرج دادهام؛
مث ً
ال از دو قافیه استفاده کــرد هام یا
بــه جــای چــهــار مــصــرع ،پنج مصرع
سرودهام .همچنین ،رباعیهای طنز
بر اساس شعرهای خیام سرودهام که
یک نمونهاش را برای شما میگویم:
« آن قــصــر کــه جمشید در او جــام
گرفت» /بگذاشت به رهن بانکی و وام
گرفت /آن گاه بساخت روی آن یک
طبقه /آن را به اجاره داد و آرام گرفت.
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خدمت مردم می باشد .فتحی با اشاره به مصاحبه اخیر وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با شبکه خبر صدا و سیما به دستور
اخیر رئیس جمهور اشاره نمود و افزود :واریز یارانه به حساب
تمام افرادی که یارانه  ۴۵هزار تومانی دریافت می کردند ولی
اکنون به جهت قرار گرفتن در دهک دهم یارانه ثبت شکایت
نموده اند مبلغ یارانه یک ماه واریز خواهد شد که این مبلغ تا
زمانی که بررسی شکایت افراد به سرانجام برسد مسدود خواهد
بود و پس از رسیدگی به شکایت قابل برداشت خواهد بود.

شهرام ناظری ،قطعه جدید «وطــن ،مادر من»
با شعر و آهنگسازی آرمین فریدی را منتشر
میکند .در صفحه رسمی این خواننده موسیقی
ایرانی آمده است« :قطعه «وطــن ،مادر من» در
روز پاسداشت فردوسی بزرگ به زودی از همه
پلتفرمهای معتبر موسیقی به صورت تکآهنگ
تقدیم شما هنردوستان مــیگــردد» .پژمان
حــدادی ،نــوازنــده تنبک و سازهای کوبهای و
توحید وحید ،نوازنده کمانچه از جمله عوامل
تولید این قطعه هستند.

بهزاد عمرانی
خواننده سریال مرضیه برومند

مرضیه برومند ،در صفحه اینستاگرامش از
خوانده شدن تیتراژ پایانی سریال «شهرک کلیله
و دمنه» توسط بهزاد عمرانی خبر داد .اولین
قسمت این سریال جمعه  ۳۰اردیبهشت از شبکه
نمایش خانگی پخش میشود .کارگردان سریال
عروسکی «شهرک کلیله و دمنه» با انتشار بخشی
از تیتراژ پایانی این سریال با صدای بهزاد عمرانی
در صفحه اینستاگرامش نوشت« :موسیقی
تیتراژ پایانی سریال عروسکی «شهرک کلیله و
دمنه» توسط بهزاد عمرانی ،مانی مزکی و گلسا
رحیمزمانی آماده شده است».

اخبار ایران
با اجرای تعمیرات میان دوره ای

بهبود  ۶۵مگاواتی تولید برق در
واحد شماره  ۵نیروگاه رامین اهواز

اهواز  -رحمان محمدی :مدیرعامل نیروگاه رامین
اهواز گفت :با اجرای تعمیرات میان دورهای و رفع
اشکاالت واحد  ۵این نیروگاه ،تولید برق در این واحد
از  ۲۰۰مگاوات به  ۲۶۵مگاوات بهبود یافت.
خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین گفت :آماده
سازی واحدهای تولید برق جهت تقویت سطح تولید
این نیروگاه در پیک مصرف برق و تابستان طاقت فرسای
خوزستان مهمترین برنامه عملیاتی ما در فصل زمستان و بهار
بوده و طی روزهای آتی نیز با اتمام پروژههای تعمیراتی با هر
 ۶واحد تولیدی پشتیبان شبکه سراسری برق کشور خواهیم
بود .او میگوید :کاهش سطح تولید برق واحد  ۵به حدود
 ۲00مگاوات ساعت بدلیل مشکالت فنی از چالشهای این
واحد نیروگاهی بوده و با اجرای تعمیرات میان دوره ای ،شاهد
بهبود  ۶۵مگاواتی در این واحد بودیم .مدیرعامل نیروگاه
رامین اهواز مهمترین اقدامات تعمیراتی این پروژه را اسید
شویی و سرویس کندانسورها و مبدلها ،تعویض لولههای
پوسیده مسیرهای آب گردشی ،سرویس سفتی والوهای
اصلی بویلر و سنسورهای ویبریشن و حرارت یاتاقانهای
توربین ،بابیت ریزی یاتاقان شماره  4و ترمیم آن ،تعمیر
رگالتور یک توربین ،رفع اشکال از سیستم کنترل توربین
و سیستم باالبرهای کندانسور و لولههای مسیرهای برجهای
خنک کن عنوان کرد .نیروگاه رامین اهواز با  ۶واحد تولیدی
بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تأمین
آسایش مردم و پشتیبانی از برق شبکه کشور ایفا میکند.

ضرورت ایجاد تعادل بین تخفیفات و درآمدهای شهرداری قم

قم  -شهردار قم با اشاره به اهمیت توسعه
متوازن شهری گفت :باید بین اعمال تخفیفات
در عوارض مختلف شهری و درآمدهای واقعی
شهرداری تعادل ایجاد شود و هر دو مساله
بهصورت واحد سنجیده شود.
به گزارشی  ،دکتر سیدمرتضی سقائیاننژاد در
چهلمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر
قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری ،با اشاره به بار مالی تخفیفات
عوارض شورای اسالمی شهر در مقایسه با درآمدهای مشخص مجموعه
مدیریت شهری ،اظهار داشت :درآمدهای شهرداری مانند مساله ارزشافزوده
هرساله در تنگنای بیشتری قرار گرفته است.

وی بار مالی سنگین اجرای برنامههای فرهنگی
را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد :تجهیز و احداث
خانه موزههای جدید ،همکاری در برگزاری دومین
کنگره ملی شهدای استان ،یادواره شهدای روحانیت
و کمک به مؤسسات فرهنگی از مباحثی است که
باید بهصورت منطقی و دقیقی در مجموعه مدیریت
شهری بررسی شود.
شهردار قم با تأکید مجدد بر اینکه اعمال تخفیفات و درآمدهای شهری
را باید بهصورت عاقالنه و در یک صفحه واحد بررسی شود ،تصریح کرد :باید
تعادل منطقی بین تخفیف عوارض و درآمدهای شهرداری وجود داشته
باشد ،در غیر این صورت روند توسعه شهر دچار اختالل میشود.
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