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فرماندار سیرجان مطرح کرد:

ندا حاج ابراهیمی
فرمانـدار جدیـد سـیرجان که هنـوز با حکم
سرپرسـتی ،فرمانـداری را اداره میکند از بدو
شـروع بـه کار ،برنامههای متفاوتـی در پیش
گرفتـه اسـت .او در ابتـدای کار بازدیدهـای
سـرزده خـود را از ادارات و سـازمانها شـروع
و بـر انسـجام اداری و خدمترسـانی بـدون
منـت تـوأم بـا رعایـت منزلـت مـردم تأکیـد
نمود .اداره محیطزیسـت ،طرح ملی مسـکن،
بررسـی مشـکالت جـادهای ،شـورای شـهر،
شـهرداری و بازدیـد از طـرح ارتباطـی ۱۳۷
شـهرداری با مردم کـه بـا نرمافزارهای مدرن
بـه روز شـده از جملـه مراکـزی اسـت که در
ایـن فاصله مـورد بازدید فرمانـدار قرار گرفت.
دکتـر یعقوبیپـور در ایـن بازدیدهـا بـر رفـع
فـوری نواقـص جادههای مواصالتـی از جمله
محـور سـیرجان  -بلـورد و محـور سـه راهی
باسـفهرجان کـه حادثهسـاز نشـان دادهانـد
تأکیـد و از دسـتگاههای ذیربـط خواسـت
جهـت اصلاح این مسـیرها فورا ً اقـدام کنند.
وی قبـل از ایـن نیـز در شـورای اداری ،در
مـورد جـاده سـیرجان -بلـورد که خسـارات
جانـی و مالی زیادی در روزهای اخیر داشـت
ضمـن تسـلیت بـه خانوادههـای داغدیـده
گفتـه بـود :هر فعالیتـی برای انجام شـدن به
یـک سـری برنامهریزیها و زمانبنـدی نیاز
دارد .لـذا تلاش میکنیم بـه زودی این جاده
اصلاح و بـه نیوجرسـی مجهـز گـردد تـا راه
بـرای عبـور و مـرور خودروها باز شـود .اما در
مـورد دوراهي باسـفهرجان که تقریباً از سـال
 ٩٢بـه بعـد مطـرح بـوده و جلسـات زیـادی
در ایـن رابطه برگزار شـده اسـت ،مقرر شـده

توسعه کاریکاتوری پایدار نیست
 باید از ظرفیت زنان در مدیریتهای شهری بیشتر استفاده کنیم

شـرکت فـوالد ایرانیان حدود  ٧تـا  ٨میلیارد
اعتبـار بـه ایـن پـروژه اختصاص دهـد و بقیه
اعتبـارات مـورد نیـاز از بودجههـای ملـی و
اسـتانی و بخشـی دیگر هـم از شـهرداری به
ایـن راه تعلـق گیرد.
امـا از جملـه دغدغههـای دیگـر فرمانـدار
مشـکالت اقتصادی مـردم اسـت .او در اولین
جلسـه خـود بـا خبرنـگاران بـا اشـاره بـه
وجـود مشـکالت اقتصـادی در جامعـه گفت:
مشـکالت اقتصادی را دولت و حاکمیت قبول
دارند و طبیعی اسـت که برای رفع آن ،همه
بایـد تابـع تصمیمات و سیاسـتهای کشـور
باشـیم .وی گفـت :بـا این حـال آنچه که ما
بایسـتی در این باره دنبـال کنیم در خصوص
اقلام و کاالهـای اساسـی اسـت .در مـورد
کاالهـای اساسـی «عرضـه» باید متناسـب با
«تقاضـا» باشـد و کمبـودی به لحـاظ عرضه
نداشـته باشـیم تا بـازار دچـار التهاب نشـود.
◄ به تعداد بازرسان اضافه میشود
فرمانـدار سـیرجان در این نشسـت همچنین
بـا اشـاره بـه ضـرورت بازرسـی بیشـتر از
صنـوف شهرسـتان گفـت :تلاش خواهیـم
کـرد در شهرسـتان تصمیماتـی اتخـاذ شـود
تـا همزمـان سـه اداره صمـت ،اصنـاف و

گـروه خبر :بنا بر اعالم سـازمان تأمیـن اجتماعی ،این
سـازمان به منظور تأمین بخشـی از نیاز نیروی انسـانی
خـود در رشـتههای مختلـف ،افـراد واجـد شـرایط را از
طریـق آزمـون و مصاحبه بـه همکاری دعـوت میکند.
آنچـه از مفـاد اطالعیـه اسـتخدامی سـازمان تأمیـن
اجتماعـی برمیآیـد ،علاوه بـر سـایر نقـاط کشـور،
بیمارسـتانهای دکتـر غرضـی سـیرجان ،پیامبـر
اعظـم (ص)کرمـان و امـام علـی (ع) زرنـد نیـز کـه از
بیمارسـتانهای تحت پوشش سـازمان تأمین اجتماعی
میباشـند مشـمول این اسـتخدام بـزرگ خواهنـد بود.
به گزارش خبرنگار نگارسـتان ،برای بیمارسـتان غرضی
سـیرجان  ۳۵کارشـناس پرسـتاری در نظر گرفته شـده

واکنش
بازنشستگان
به افزایش
 10درصدی
حقوق

گـروه خبـر :از روزی کـه مصوبـه افزایـش
حقـوق بازنشسـتگان از سـوی وزیـر تعـاون و
کار اعلام شـد ،اعتراضهـا بـه افزایـش تنهـا
 ۱۰درصد به حقوق بازنشسـتگان و مستمری
بگیـران تأمیـن اجتماعـی هـم شـروع شـد.
معترضیـن در اجتمـاع خود که نمونـهاش در
سـیرجان هم برگزار شـد معتقدند بـا افزایش
 ۱۰درصـدی حقـوق ،دولـت در اجـرای ماده
 ۹۶قانـون تأمین اجتماعی تخلف کرده اسـت

ِ
امنیـت خاطـر مردم
جهـاد کشـاورزی بـرای
بـر قیمتهـا نظـارت کننـد و بـه وسـیله
خـط ارتباطـی  ١٢۴پیگیـر تخلفـات صنفی
باشـند .دکتـر یعقوبیپـور افـزود :از آنجـا
کـه تعـداد بازرسـان در شـهر متناسـب بـا
حجـم اتحادیههـا و صنـوف مختلـف نیسـت
مقـرر شـد بازرسـان جدیـدی بدیـن منظـور
بهکارگیـری شـوند ،آموزشهـای الزم را هـم
ببیننـد تا رفتارشـان حین بازرسـی به شـأن
هـر صنـف خدشـه وارد نکنـد.
سرپرسـت فرمانداری سـیرجان تأکید کرد:
نبایـد قـدر و منزلـت مـردم را هـم نادیـده
گرفـت ،زیـرا آنهـا در کنار ایـن نیازها ،نیاز
بـه احتـرام هـم دارنـد .ادارات و سـازمانها
بایـد بـه اربـاب رجـوع احتـرام بگذارنـد و
مـردم را تکریم کننـد .دکتـر یعقوبیپور در
ادامـه بـه موضوع توسـعه نیـز اشـاره کرد و
گفـت :توسـعه کاریکاتـوری در هر جایی که
اتفـاق بیفتـد پایـدار نیسـت .به ایـن معنی
کـه یـک قسـمت رشـد کنـد امـا قسـمت
دیگـر کوچـک بمانـد .در کشـور مـا تـا بـه
حـال بودجهریزی سـنتی اجرا شـده اسـت
(افزایـش درصـدی بـر بودجـه سـال قبـل)
در حالـی کـه بایـد بودجهریـزی عملیاتـی
داشـته باشـیم .به ایـن صورت که بـرای هر

پـروژه ،مقـدار بودجـهای تعلق بگیـرد که به
آن نیـاز دارد و امـکان پیشـروی قسـمتی
نسـبت به قسـمت دیگر بـه حداقل برسـد.
وی در پاسـخ سـؤالی پیرامـون موقوفـه
بالتکلیـف انـوری گفـت :برخـی موقوفههـا
زیـر نظـر اسـتانداری هسـتند کـه موقوفـه
انـوری هـم یکـی از ایـن پروژههـا اسـت که
زیـر نظر شـخص اسـتاندار میباشـد .با این
حـال معاونـت عمرانـی فرمانـداری شـرح
حـال ایـن موقوفه را بررسـی میکنـد تا در
هماهنگـی با اسـتان و دسـتورات اسـتاندار
بتوانیـم تکلیـف آن را روشـن و از این مکان
بهرهبـرداری کنیـم.
◄ اسـتفاده بیشـتر از زنـان در
مد یر یت هـا
فرمانـدار سـیرجان در جریـان بازدیـد از
شـورای شـهر در جمـع اعضـای شـورا
ضمـن تاکید بـر لـزوم اسـتفاده از راهکارها
و برنامههـای علمـی در مدیریـت شـهری،
از مجموعـه شـورا و شـهرداری خواسـت تـا
در برنامههـای خـود متناسـب بـا امکانـات
موجـود برنامهریـزی نماینـد .منظـور
یعقوبیپـور از ایـن سـخنان برنامهریـزی و
اجـرا در حد امکانات شـهر اسـت نـه اینکه

حرفها و شـعارهایی مطـرح کنیم که قابل
اجرا نباشـد.
در ایـن نشسـت بخشـی از صحبتهـای
فرمانـدار بـه ظرفیتهـا و توانایـی بانـوان نیز
اختصـاص یافـت آنجـا کـه گفـت :بایـد از
ایـن ظرفیتهـا در مدیریـت شـهری بیشـتر
اسـتفاده شـود .وی افـزود :امیـدوارم شـورای
شـهر بتوانـد در دورههـای بعـدی از ظرفیـت
بانـوان در ایـن رابطـه بیشـتر بهرهمند شـود
چـرا کـه قابلیتهـا و تواناییهـا در این قشـر
بسـیار بیشـتر از آن اسـت کـه دیدهایـم.
دکتریعقوبیپـور افـزود :بانـوان بـا دقـت در
کار و مسـؤولیتپذیری باالیـی کـه دارنـد،
کارشـان را بـه نحو احسـن انجـام میدهند
لـذا به همین دلیـل باید از توانایـی آنها در
پسـتهای اداری و شـهری بیشتر از گذشته
اسـتفاده کنیم.
فرمانـدار سـیرجان در دیـدار سـرزده خود از
اداره محیطزیسـت نیـز بـا اشـاره بـه اهمیت
مقوله محیطزیسـت ضمن اشـاره به وسـعت
جغرافیایـی و قابلیتهـای بالقوه شهرسـتان،
بـر رفـع آلودگیهـا و حراسـت از عرصههـای
طبیعـی و محیطزیسـت تأکیـد کـرد و گفت
در ایـن رابطـه برنامههایـی را دنبـال خواهیم
کرد.

دعوت به همکاری در بیمارستانهای تأمین اجتماعی استان

استخدام  35پرستار در بیمارستان دکتر غرضی

حداکثر فرصت ثبت نام تا تاریخ دوم تیرماه اعالم شده است
اسـت .همینطـور در بیمارسـتانهای بندرعبـاس،
کرمـان و زرنـد نیـز تعـداد زیادی کارشـناس پرسـتاری
و پرتوشناسـی اسـتخدام خواهنـد شـد .بـر اسـاس این
اطالعیـه دریافـت کارت شـرکت در آزمـون در روزهـای
 ۲۰تـا  ۲۲تیـر و روز برگزاری آزمون اسـتخدامی نیز در
تاریـخ  ۲۳تیرمـاه اعالم شـده اسـت .در اطالعیه مذکور

و بـا وجـود تـورم  ۴۰.۲درصـدی در سـال
جـاری و برنامـه اصالح قیمتی که در دسـتور
کار دولـت قـرار گرفتـه ،نباید فقـط ۱۰درصد
افزایـش یابـد .این درحالی اسـت که دولتیها
هـم دالیـل خـود را بـرای اتخـاذ ایـن رویکرد
دارنـد و از آن دفـاع میکنند .به گـزارش ایلنا
تقریبـاً دو ماه قبل بـود که در یک روز تعطیل
هیأت مدیره سـازمان تأمیـن اجتماعی و وزیر
کار ،مصوبـه افزایش مسـتمری بازنشسـتگان
را بـه هیـأت دولـت تحویـل دادنـد .در ایـن
مصوبـه ،افزایـش حداقـل مسـتمری ۵۷.۴
درصـد و بـرای سـایر سـطوح ۳۸ ،درصـد بـه
اضافـهی مبلغ ثابت ،در نظر گرفته شـده بود،
دقیقـاً همان اعدادی که پیشـتر شـورایعالی
کار بـرای مـزد کارگـران تعییـن کـرده بـود؛
حاال برای نخسـتین بار در دهههای گذشـته،
دولـت حاضـر نشـده مصوبـ ه سـازمان تأمین
اجتماعـی را امضـا کنـد و افزایـش مزد سـایر
سـطوح را تقلیل داده اسـت.
◄ اظهارات رییس جامعه کارگری
رئیس اتحادیه پیشکسـوتان جامعه کارگری
در ایـن رابطه میگوید :نظـر دولت در رابطه

اضافـه شـده کـه متقاضیـان شـرکت در این اسـتخدام
میتواننـد از طریـق ( WWW.hrtc.irمربـوط
بـه مرکـز آزمـون جهـاد دانشـگاهی) حداکثر تـا تاریخ
 ۲تیرمـاه جهـت ثبتنـام اقـدام کنند .در ایـن اطالعیه
کـه در سـایت مذکـور قابـل مشـاهده اسـت فرآینـد
ثبتنـام و چگونگـی بارگـذاری اطالعـات ،شـرایط

با افزایش مسـتمری بازنشستگان شبههناک
اسـت و جـای تردیـد دارد؛ چطـور در روز
تعطیـل اعلام میکننـد کـه دولـت نظـر
خـود را مصـوب کـرده و افزایش مسـتمری
سـایر سـطوح فقـط  10درصـد اسـت؟ این
رویکـرد نشـان میدهـد وزیـر کار نتوانسـته
از مصوبه سـازمان تأمیـن اجتماعی و امضای
خـودش دفـاع کنـد و به جای دفـاع ،مجبور
به عقبنشـینی شـده اسـت؛ عقبنشینی از
مصوبه شـورایعالی کار که اتفاقـاً رئیس آن
خـود وزیر کار اسـت ،جای انتقـاد دارد .ایلنا
در ادامه این گزارش نوشـت :متأسـفانه وزیر
کار بـه جـای دفـاع از مصوبهای کـه خودش
پـای آن را امضـا کـرده ،در نقش سـخنگوی
دولـت ظاهر شـد و از تصمیمـات غیرقانونی
و بیسـابقه دولـت دفاع کرد؛ بـه این ترتیب
بایـد گفت به نظر میرسـد که ایشـان جای
اشـتباهی نشستهاند.
◄  10درصد به چکار می آید؟
افزایـش  ۱۰درصـدی حقـوق بازنشسـتگان
هزینههـای سـنگین زندگـی را پوشـش
نمیدهـد .رییـس اتحادیـه پیشکسـوتان

عمومی و اختصاصی شـرکت در آزمون ،نوع سـهمیهها،
چگونگـی
رشـتههای مـورد اسـتخدام ،مـواد آزمـون،
ِ
برگزاری آن و سـایر اطالعات مورد نیاز شـرح داده شـده
اسـت .همشـهریان سـیرجانی میتواننـد جهت کسـب
اطالعات بیشـتر بـا تلفـن  ۰۳۴-۴۱۴۲۲۴۲۱کارگزینی
بیمارسـتان غرضـی تمـاس حاصـل کنند.

جامعـه کارگـری با اعالم ایـن مطلب گفت:
 ۱۰درصد افزایش مسـتمری سـایر سـطوح،
مخالـف بـا مـاده  ۹۶قانون تأمیـن اجتماعی
اسـت؛ آن هـم در زمانـی کـه قیمـت اقلام
اساسـی چنـد برابر شـده و تورم سـنگین بر
سـبد هزینههـای زندگـی حاکـم اسـت.
وی گفـت :چطـور بازنشسـتگان بـا افزایـش
ده درصـدی مسـتمری از پـس هزینههـای
سـنگین زندگـی بربیاینـد؟ آیـا حسـاب
کردهانـد در همیـن دو سـه مـاه اخیـر ،چند
میلیـون تومـان بـه سـبد معیشـت حداقلی
افـزوده شـده؛ برچـه اساسـی ،افزایـش
مسـتمری میانهبگیران را فقـط ده درصد در
نظـر گرفتـه اند؛ مگـر ماده  ۹۶قانـون تأمین
اجتماعی نمیگوید مسـتمری بازنشسـتگان
بایـد هرسـاله براسـاس میـزان افزایـش
هزینههـای زندگـی زیـاد شـود؟
وی بـا بیـان اینکـهعـدم تصویـب مصوبـه
شـورایعالی کار و موافقـت نکـردن دولـت با
نظر سـازمان تأمیـن اجتماعی ،بدعتی اسـت
کـه در هیچ سـالی سـابقه نداشـته؛ میگوید:
ما نسـبت به افزایـش ده درصدی مسـتمری
سـایر سـطوح و کنـار گذاشـتن مصوبـه

رکابزنی تیم
دوچرخهسواری نابینایان

تیـم دوچرخهسـواری نابینایـان و کمبینایـان سـیرجان مسـافت 5
کیلومتـری گلـزار شـهدای گمنـام تـا گلـزار شـهدای سـیرجان را رکاب
زدنـد .رضـا غیاثـی سرپرسـت تیـم دوچرخهسـواری نابینایـان در ایـن
رابطـه گفـت :تیـم دوچرخهسـواری نابینایـان و کمبینایان ،اولیـن تیم در

شـورایعالی کار معترضیم و از همه ابزارهای
قانونـی در ایـن مسـیر اسـتفاده خواهیـم
کـرد .افزایـش ده درصـدی ،دسـت درازی
بـه حقـوق مـزدی کارگـران و بازنشسـتگان
و نادیـده گرفتـن حقـوق قانونـی آنهاسـت؛
مـا بازنشسـتگان کارگـری میهمـان جیـب
خودمان هسـتیم و از آنچه خودمان سـالیان
دراز اندوختهایـم ،حقـوق میگیریـم؛ دولـت
هیچ نقشـی در تأمین اعتبار برای مسـتمری
مـا نـدارد و نمیتواند بـرای آن تعیین تکلیف
مدعـی حمایت از بازنشسـتگان
کنـد .چگونه
ِ
میشـوند وقتـی اجـازه نمیدهنـد از جیـب
خودمـان ،مسـتمری عادالنه داشـته باشـیم،
وقتـی بدعتـی جدیـد میگذارنـد و بعـد از
دهههـا ،تصمیمـات شـورایعالی کار را زیـر
سـوال میبرنـد و امضـا نمیکننـد.
امـا آخریـن خبـر از واکنـش دولـت بـه این
اعتراضـات نشسـتهای کارگروهـی بـه
ریاسـت معـاون اول رییسجمهـور «رییـس
تیـم اقتصـادی دولت » اسـت کـه در تالش
برای حل مشـکالت حقوقی جامعه کارگری
و بازنشسـتگان تأمین اجتماعی اسـت که به
شـرایط جدیـد معترض شـدهاند.

اسـتان کرمـان اسـت که بـه میمنـت ایام دهـه کرامت بـرای نخسـتین بار
رکابزنـی خـود را بـه مسـافت  5کیلومتـر از مرقد مطهر شـهدای گمنام تا
گلـزار شـهدای سـیرجان انجـام دادنـد.
وی افـزود :ایـن برنامـه ورزشـی بـا هـدف ایجـاد امیـد و نشـاط بیـن جامعـه
نابینایـان برگـزار شـد و حضـور این عزیـزان در ایـن برنامه ثابت کـرد ورزش با
توجـه بـه این اصل مهم کـه «محدودیتها مانعی برای افتخارآفرینی نیسـت»
امکانپذیـر اسـت .گفتنـی اسـت کمبینایـان و نابینایـان حاضر در ایـن برنامه
رکابزنـی ،در ابتـدا بـا شـهدای گمنام تجدید میثـاق و در پایان نیـز با حضور
در گلـزار شـهدای سـیرجان ،قبور مطهر شـهدا را گلبـاران کردند.

ستون 2

خردادماه ،بار دیگر شریعتی
میشل فوکو درباره شریعتی چه گفت

شهسوار صادقی

بیســت و نهم خرداد سالروز عروج دکتر علی شریعتی است.
به همین مناسبت مایلم این یادداشت را با سخنی از میشل
فوکو درباره ایشــان آغاز کنم .این دانشمند فرانسوی دو بار
در آســتانه انقالب به ایران سفر کرد و چند گزارش و مقاله
دربــاره این رخداد با تمرکز بر مفهوم «معنویت سیاســی»
نوشت .او در یادداشت «ایرانیها چه رؤیایی در سر دارند؟»
مینویســد« :در اینجاست که به سایهای برمیخوریم که بر
تمام زندگی سیاسی و مذهبی ایران امروز افکنده شده است.
سایه علی شــریعتی که مرگش ،دو سال پیش ،این جایگاه
ممتاز را در جامعه تشیع به او بخشیده که حاضر نادیدنی و
غایب همیشه حاضر باشد».
جالب این که قضاوت میشــل فوکو در مورد شــریعتی هم
چنان صادق اســت زیرا با اینکه بیش از چهار دهه از غروب
غمانگیز او میگذرد امــا از طریق آثار تأثیرگذارش ،همواره
در متن جامعه ایران حضور مؤثر و مســتمر دارد چه اینکه
همچنان آثــار و عملکرد او توســط منتقدیــن ،مخالفین،
موافقین و وفادار به مناسبتهای مختلف بازخوانی و تفسیر
و تحلیل میشــود .با این وصف میتوان این پرسش را پیش
کشید که پیام شــریعتی برای امروز جامعه و نسل حاضر و
آتی چیست؟.
بیگمان پاسخها به این پرسش متفاوت است و اما به عنوان
کسی که از سال  ۵۶تا کنون ارتباطم با آثار وی قطع نشده،
پیــام کلی و روح آثــار وی را در یک جمله خالصه میکنم:
«انســان از آن جهت که اجتماعی و اخالقی اســت ،اخالق
حکم میکند برای کاهــش رنج دیگران ،فداکاری کنیم ولو
این که رنج خودمان را در پی داشته باشد ».ناگفته نماند در
آثار شریعتی گزارهای به این صورت برخورد نکردم بلکه آن
چیزی است که از خالل انسان با آثار و مطالعه زندگانی وی
که در روح و روان من نشسته ،جا خوش کرده است .نکته
آخر متناسب با موضوع سعدی استاد اخالق ایرانیان است:
خنک آن که آسایش مرد و زن
گزیند بر آسایش خویشتن
بیگمان کســانی که آســایش دیگران را ،بر آسایس خود
ترجیــح میدهند در تاریخ ماندگاراند و در قلبها برقرار .در
مقابــل اما نگونبخت و بدفرجام اند کســانی کــه با اراده و
اختیــار و نظر و عمل خود ،رنج مــردم را رقم میزنند و بر
آنها زحمت میدارند.

نوشتههایی از َسرِ دلتنگی
محمد علی آزادیخواه
ارزش بیشــتری پیدا
بدون تراش
الماس
نه
ِ
ِ
ِ
می کند و نه انسان بدون تالش
 دروغگویان تخم دیو را در مزرعه ی روییدن
بالیدن انسانیت می کارند.
و
ِ
راســتی اگر به دروغگو بگویی «دیو» ،آســمان رویِ سرت خراب
نمی شود.
جنگ و دروغ نشــانه ی «بَربَریّت» انسانهاست  ( .بَربَریّت :تَ َو ُّحش،
وحشیگری غیر ُمت َِمدِّن بودن [ لغت نامه دهخدا]
ش خود را چند بار تکرار می کند و
آدم بــی وجدان ،خطاهای فاحِ ِ
اصالح خود نیست.
هرگز به فکر تصحیح و
ِ
ما آدمیم و زشــت است؛ هی بگوییم«تُخم بَربَریّت را در همان آغاز
قابیل ال کِردار در َمزرعه ی دل انســانها کاشت(».الکِردار( :بی صفت
دشنامی که به طرف دهند))[فرهنگ فارسی معین]
آد ِم نااهل ،از حیوان اَهلی به توحش نزدیکتر است.
زیب و زیو ِر همه ی دانشها «راستی» است.
خطاها ،هشدارمان می دهند که هوشمندانه تر زندگی کنیم.
ِ
زحمت خودش
دوره زمانه ای اســت که هر کس باید فرزنــ ِد کار
باشد.
ارزش بیشــتری پیدا می کند و نه انســان
تراش
بدون
الماس
نه
ِ
ِ
ِ
بدون تالش.
آدم های تنبل ا ّول خیالبافند و سرانجام راستی راستی خیالپرست.
بدون دیگ هم روی آتش بگذاریم تَبخیر
ســراب ،بی خردیمان را
ِ
نمی شود که نمی شود.
رو ِز واقعی»،عاشق خورشید است ،نه ماه و ستارگان.
دز ِد بی آبرو همان کسی است که بی چاره دستگیر شده است.
سکوت که از باغ اندیشه درآید ،فریاد بیداری است.
باید به حال آبی اشک ریخت که از ماهی تشنه تر است.
از سردیِ نگاهش ،واژه ها در دهانم یخ بستند.
 آد ِم عاقل سکوتش لبریز از شنوایی است.
ِ
گرگ آدمیخوار پیدا می شود.
 از گوسفندی آدمیزاد،
 شب زنده دارعزیز! گوش بده! دارد ناله ی مظلومی سینه ی سحر
را می خراشد.

