در شهر
۵خانه تاریخی در بافت تاریخی
بوشهر مرمت شد

مدیر پایگاه بافت تاریخی بوشهر از مرمت  ۵خانه
تاریخی در بافت تاریخی بوشهر با مشارکت اداره کل
میراث فرهنگی و مالکان خصوصی خبر داد .به گزارش
ایلنا ،بافت تاریخی بوشهر درحالی یکی از بافتهای
ارزشمند کشور محسوب میشود که درحال حاضر
 ۳۶هکتار از این بافت تاریخی در فهرست آثار ملی
کشور ثبت شده است .فرزانه اسپرغم (مدیر پایگاه بافت
تاریخی بوشهر) با اعالم این خبر گفت :بافت تاریخی
بوشهر یکی از بافتهای ارزشمند کشور است که هم
اکنون بیش از هزار پالک ارزشمند در آن شناسایی شده
است.اوگفت:باتوجهبهاینکهاکثربناهایتاریخیبافت
تاریخی بوشهر تاریخی و مربوط به دوره قاجار هستند
از همین رو ،تالش شده که ساالنه با تقویت پروژههای
مشارکتی به حفاظت از این بناهای تاریخی بپردازیم.
اسپرغم افزود :در سال جاری ۵خانه تاریخیبامشارکت
بخش خصوصی مرمت اضطراری شده است که این
بناهاشاملخانهآسیایی،خانهحیدرپور،خانهفرحبخش
و خانه امیری میشود .آنطور که اسپرغم افزود :به دلیل
ارزشهای معماری که بافت تاریخی بوشهر برخوردار
است ،این بافت نیازمند بودجه بیشتری برای مرمت و
حفاظتاضطراریازبناهایتاریخیاست.بهطوریکه
هم اکنون نزدیک به  ۲۰بنای تاریخی شناسایی شده که
در فهرست آثار ثتبی قرار ندارند اما از آنجایی که دارای
ارزشهایمعماریهستندالزماستکههرچهسریعتر
مورد مرمت اضطراری قرار گیرند.

وحید حاج سعیدی

طنز

آمارهای تراریخته و استامبولی کارآگاه علوی!
حقیقت امر ما هر بار می خواهیم المپ اضافی
روشن کنیم یا در مجلس عروسی دو قورت
نوشابه بیشتر بنوشیم یا گالب به رویتان چهار
تا آفتابهآببیشتر پای گلدان ها بریزیم یادمان
می آید که کشورماندر صدر رنکینگ مصرف
آب ،برق ،گاز ،انرژی ،نمک ،نوشابه ،آنتی
بیوتیک و  ...در جهان قرار دارد و چهار برابر
چین و چهل برابر سوئد مصرفی داریم! فلذا
بیخیال می شویم و یکتنه برایجابجاکردن
رنکینگ مصرف تقال می کنیم و زور می زنیم!
اما امروز متوجه شدیم برخی از این آمارها از
بیخ و بن دارایایراداتماهوی هستند و نه تنها
سندیت ندارند،بلکه قولنامه ای هم بابت آنها
امضاءنشدهاست.یعنیگاهیاوقاتآمارهایی
درمملکترسانه ای ميشوند كه در کشوی
هیچ عطاری پیدا نمی شوند و آدم گیج می
شود و ميماند این آمارها اصل هستند یا فیک؟
ارگانیکهستندياتراريخته؟بهداشتیهستندیا

بافاضالب آبیاریشده اند؟ و از اينجور مسائل
هرمنوتیک و شبه فلسفي كه كار دست آدميزاد
ميدهد و امان ازوقتی که آدم باديدن و شنيدن
اين آمار ها دچار يأس فلسفي شود .چرا که
در آن صورت آدمیزاده هوس می کند زمین
را گاز بگیرد یا علم آمار را به در و دیوار و
هوا وزمین پیوند بزند... مشت نمونه خروار
مصرف برق در کشور است که همیشه پرچم
مصرف گرایی ما در اوج بوده ،در صورتیکه
اصل داستان چیزدیگر است: درحالی که
مسئوالنصنعتبرقهموارهتاکیددارندسرانه
مصرف برق در کشور باالترازاستانداردهای
جهانی است ،چندی پیش آماری ازسوی
شورای جهانی انرژی در موردسرانهمصرف
برق در کشورهای مختلف منتشر شد که نشان
می دهد ایران جزو کشورهای کم مصرفبرق
دربین دیگر کشورها است.به گزارش ایسنا ،بر
اساسآمارمنتشر شده از سوی شورای جهانی

e-mail: payameasalooye@gmail.com
w w w. p aya m e a s a l o o ye . i r

انرژی ،میزان سرانه مصرف برق در ایران۹.۲
مگاوات درساعتبرای هر نفر است و تنها
کشورهایی مانند مصر () 1/7و عراق () 1/2
کمتر از ایرانیهابرقمصرف می کنند؛ ایندر
حالی است که میانگین سرانه مصرف برق
در جهان  3/1مگاواتساعتبه ازای هر نفر
است و کشورهایی مانند قطر)،)۱۷کانادا (۱۵
)،کویت( ) ۱۴و سوئد ،آمریکا وعربستان
( )13به مراتب برق بیشتری از ایران مصرف
می کنند.اما در این میان ،محمودرضاحقی
فام،سخنگویصنعت برق تعبیر جدیدی را
درباره مصرف برق کشورها مطرح میکند .او
در پاسخبهاین سوال که چرا با وجود مصرف
نسبتا پایینبرق در ایران که براساس آمارهای
ذکرشدهحتی از میانگین مصرف جهانی هم
کمتر است ،همواره مسئوالن تاکید داشته اند
که مصرفبرقدرایران را باال بخوانند؟ این
استدالل را مطرح می کند که چون برخی از

کشورهای باالی اینجدول ازبرق هم برای
وسایل روزمره و همبرای گرمایش و پخت
و پز استفاده میکنند وایرانیها برایاین کار از
گاز استفاده می کنند برای پیدا کردن مصرف
واقعی برق در ایرانبایدمصرف گاز وبرق
را با یکدیگر تجمیع شده حساب کرد! (به نقل
از جراید) مالحظه فرمودید .به قول شاعر:
رسیده کار به جایی که چه عرض کنم ...اگر
اجازه بدهید بنده امروز استثنائ ًا همین جا ستون
را درز بگیرم و چیزی ننویسم و شما را با تعبیر
سوفسطایی و رازناک سخنگوی صنعت برق
مملکت تنها بگذارم! خودم هم بروم به جای
تالش برای پائین آوردن آمارها و رنکینگ
مصرف انرژی و سایرهله هوله ها ،برای گل
گرفتن درب برخی دانشگاه ها بالتشبیه زور
بزنمتایکنفرپیداکنمکهبهسخنگویصنعت
برق این کشور آمار گرفتن یاد بدهد! راستی
کارآگاه علوی  ...استامبولی ات هنوز ِگل دارد؟!
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پدر «ژپتو» درگذشت

تدارک نقاشان برای سالروز درگذشت
«توران میرهادی»

«کارلو جیوفری» ستاره کهنهکار سینما و تئاتر ایتالیا که در
سطح بینالمللی بیشتر برای بازی در نقش «پدر ژپتو»
شناخته میشود در  ۹۰سالگی درگذشت .به گزارش ایسنا
به نقل از هالیوود ریپورتر« ،جیوفری» متولد سوم دسامبر
 ۱۹۲۸در طول دوران فعالیت هنری خود در بیش از ۹۰
فیلم به ایفای نقش پرداخت و در دهه  ۱۹۷۰میالدی به
ستاره تئاتر همچنین آثار کمدی ایتالیایی تبدیل شد .وی
در عرصه بینالمللی بیشتر برای بازی در نقش پدر «ژپتو»
در فیلم «پینوکیو» ساخته «روبرتو بنینی» در سال  ۲۰۰۲به
شهرترسید.

دومین نمایشگاه گروهی نقاشی گرامیداشت زندهیاد توران
میرهادی همزمان با دومین سال درگذشت او در گالری
ویستا برگزار میشود .به گزارش ایسنا« ،از کودکی »...نام این
مجموعه است که آثار ۱۷هنرمند به یاد توران میرهادی خلق
شدهاند و به انتخاب بهنام کامرانی به تماشا درمیآیند .در این
نمایشگاهآثاریازفرحاصولی،ثمیالامیرابراهیمی،ندااعظمی،
مهناز پسیخانی ،مهدیس توکل ،تبسم تهم ،مهدی حسینی،
ستارهحسینی،سمیرادریا،آذینرستمی،گیزالوارگاسینایی،
ترانه صادقیان ،نجوا عرفانی ،نفیسه عمران ،بهنام کامرانی ،وانا
نبیپور و رضا هدایت ارائه میشود.

کتابخانه
کتاب «موسم ماتم» رونمایی شد

پاورقی

محمود ابراهیم زاده

از بوشهر تا ابومسلم مشهد

قسمت چهارم
خاطرات ورزشی محمود ابراهیم زاده فوتبالیست خاطره ساز بوشهری

همزمان با دهه آخر ماه صفر مراسم رونمایی از کتاب
«موسم ماتم» نوشته محمد مظفری در گناوه برگزار شد.
وی با بیان اینکه این کتاب ماحصل بیش از ده سال
پژوهش و تحقیق میدانی و جمعآوری مطالب در حوزه
تاریخ شفاهی است اظهار داشت :شهرهای ریگ و گناوه
به گواه تاریخ از پیشگامان برگزاری آیینهای مذهبی و
بخصوص تعزیه و دیگر سوگواریهای مذهبی بودهاند.
به گزارش «سیرنگ» ،این پژوهشگر افزود :در این کتاب
ضمن معرفی آیینهای سوگواری استان بوشهر در
خصوصتاریخچهبرگزاریمراسمسوگواریومذهبی
در شهرهای ریگ ،گناوه و روستاهای چهارروستایی،
محمد صالحی ،شول و عباسی مطالبی ارائه شده است.
این نویسنده آیینی با اشاره به اینکه معرفی تکایا ،مساجد
وحسینیههایفعالونحوهبرگزاریدرمحالتمختلف
در کتاب «موسم ماتم» ذکر شده است ،گفت :در قسمتی
از این کتاب علما روحانیون ،روضهخوانان ،نوحهخوانان
وشبیهخوانانفعالمنطقهدرسهقرناخیرمعرفیشدهاند.
ویخاطرنشانکرد:اینکتاب ۴۲۰صفحهایکهماحصل
دهسالتحقیقمستمراستکهتوسطانتشاراتدریانورد
منتشر شده وطرح جلد کتاب را سبحان ضرغامیان انجام
داده است .در آیین رونمایی این کتاب عالوه بر مسئولین
شهرگناوهوریگمسئولینهیئتهایمذهبینیزحضور
داشتند.

هوای شیراز به سردی می زد .نسیم خنکی که در خیابان های
خلوتش می پیچید هوای غربت را از سر بیرون می برد .نه
شرجی های دم گرفته ی بوشهر داشت شیراز و نه رطوبت
نفس گیر آن حوالی  .بوی گل محمدى بود که می ریخت در
هوا و می آمیخت با عطر بهار نارنج .به عالمی دیگر برده بود
مرا شیراز .از راننده اتوبوس كه حاال پیاده شده بود و ایستاده
بود بود جلوی اتوبوس و با راننده دیگری خوش و بش
مى كرد پرسيدم :آقاى راننده! اتوبوسهاى اصفهان و تهرون
دفترشون كجاست؟ راننده پکی به سیگارش زد و با گوشه
چشم نگاهی انداخت و چرخ مايكل جكسونى روی پاشنه
بلند كفش نوك تيز چك سلواكي اش زد و با همان دستى كه
سيگار الى انگشتانش بود اشاره كرد و گفت :يه صد متر برو
اون جلوتر .همونجا كه يارو داره رو گارى لبو مى فروشه،
يه كم باالتر بپيچ دست چپ برو تو گاراژ ،همه اتوبوساى
شب رو اونجا هستند .با خوشحالى تشکر کردم و راه افتادم
رفتم .از لبو فروش رد مي شدم كه فروشنده صدا زد :آقا پسر
بيا لبو گرم و شيرين ،بزن چارج بيشى ،مرهم سينهس ،بياجلو
تر ،چنتا قاچ كنم؟ سرم انداختم زير و رد شدم .عجله داشتم.
مىخواستم زودتر اتوبوس تهران را پيدا كنم .به گاراژ رسيدم.
دور اتوبوس محشری بود .چند اتوبوس نو و اكبند ،دور
تا دورشان با چراغهاى رنگارنگ آذين شده بود ،رو بروی
اتوبوسها ایستادم و از این همه چراغانی زیبا لذت مى بردم.
يكى دوتای آنها پر بود از مسافر .همه آماده رفتن .صداى
ضبط و صوتشان هم بلند بود .گيتا هم داشت مى خواند :اگر

عشق همينه ،اگر زندگى اينه ،نمى خوام ...
درست حال و هواى جشنهای چهارم آبان در بوشهر
داشت ،اصال درهواى ديگری رفته بودم ،ادم كالسش عوض
مي شد ،از اینجا ديگر بايد تهرانى حرف ميزدم چون كسى
لهجه غليظ بوشهرى من خوب متوجه نمیشد.
شركت تىبىتى ،ميهنتور و ايران پيما و گيتى نورد.
همه اتوبوسها نو و قشنگ بودند و خيلى فرق داشت
با اتوبوسهاى بوشهر كه همه كهنه و دست دوم بودند .و
تازه كولرشان هم هيچ وقت درست كار نمىكرد ورانندهها
معموال هميشه آنها را خاموش مى كردند كه بنزين زيادى
مصرفنكنند.
خالصه از دفتردار پرسيدم بليط تا اصفهان چنده؟ گفت
٢٥تومن.
دفتر دار از من مقصدم را پرسید.گفتم :تهرون ،ناگهان با عجله
گفت  ٤٥بده همين االن با اون شب رو سوارت كنم مستقيم
برى تهرون.
و بعد از جایش بلند شد رفت دم در دفتر و دوتا انگشتانش
را كرد توی دهانش .زبانش را دوال كرد و دوتا سوت بلبلى
زد و راننده اتوبوسى كه داشت از در گاراژ ميرفت بيرون
صدا كرد :آهاى آغا كرامت وايسو ،يه تهرون دارم و رو
كرد به طرف من و  ٤٥تومن گرفت  ١٥تومان را خودش
برداشت و با عجله گفت ٣٠ :تاش بده به راننده ،بدو سوار
شو.
سوال كرد فقط همين يه ساك دارى؟ بيارش
اتوبوس
شاگرد
ْ

خرب

با خودت باال ،بذار زير صندلى .سوار بر اتوبوس شدم.
عجب حالى داشت .اتوبوس شيك و شب رو بود و من
هم مسافر ش شدم ،دوتا صندلى بغل هم خالى بود .شاگرد
گفت :برو اونجا بشين ،فورا رفتم در صندلى كنار پنجره
نشستم ،خوشحال بودم.كمى دلهره هم داشتم.چون كه برایم
غير منتظره بود مستقيم از شيراز به تهران بروم ،شش ساعت
و نيم طول كشيد رسيديم اصفهان .اتوبوس توقفى خيلى
كوتاه داشت و راننده صدا زد ده قيقه نماز و دستشويى .خيلى
سريع همه پياده شدند و بعد از ده بیست دقیقه برگشتند
به اتوبوس و اتوبوس به حركتش ادامه داد ،نزديكهاى يك
بعداز ظهر فرداى آن شب بود که رسيديم تهران .اتوبوس
درميدان توپخانه كه ايستگاه ايران پيما بود توقف کرد .همه
مسافران پیاده شدند ،اولين بار بود كه آمده بودم تهران ،عجب
شلوغ بود این شهر .هر عابری که در خيابان راه مى رفت
مىخواست از نفر ديگر سبقت بگيرد .همه تند و تند در
حركت بودند .من هاج و واج مانده بودم ،آن طرفتر وسط
ميدان ساختمان بزرگ پست و تلگراف و تلفن بود و همه
اتوبوسهاى دو طبقه واحد تهران با آن رنگهاى كهنه سبز
و سرخ و دود زده مرتب در حال حركت و مسافر كشى
بودند .اتوبوس های دوطبقه برایم خیلی جالب به نظر
میرسیدند .داشتم تمركز مى كردم كه از كجا بايد شروع
كنم ،بايد مسافرخانه ارزانی پيدا مى كردم و بعدش هم بايد
مى گشتم و دوستم مسيح را پيدا مى كردم .همينطور كه محو
در شلوغی میدان بودم ،در داخل كوچه روبرو تابلو سفيد
رنگ كوچك و بد قواره ای دیدم كه با قلم مو مشكى رنگ
و با خط بدی نوشته بود مسافرخانه .بدون هیچ توقفی به
سمت مسافرخانه سرازیر شدم .
ادامه دارد .

با تالش سربازان گمنام امام زمان (عج)؛

وزارت اطالعات مسئوالن یک شبکه هرمی را دستگیر کرد
وزارت اطالعات از دستگیری ۱۰مسئول یک شرکت هرمی از
سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد .وزارت اطالعات
امروز دوشنبه 14آبان ماه با صدور اطالعیهای اعالم کرد ،سربازان
گمنام امام زمان(عج) در راستای تأمین نظم و امنیت اقتصادی و
جلوگیری از اخالل در نظام اقتصادی کشور ،ضمن شناسایی
و برخورد با یک شبکه هرمی به نام (ورد واید انرژی) تعداد
 10نفر از مسئوالن ،لیدرها و اعضای فعال این شبکه هرمی
نوظهور را در استانهای تهران ،همدان و اصفهان دستگیر و
تحویلمراجع قضائینمودند.در اطالعیهوزارت اطالعات آمده
است :این شبکه هرمی در پوشش دورههای آموزشی مؤسسه

کریتور آکادمی ( ،)Creator Academyدر گذشته با نام شرکتهایی
ی جی .ام .سی ( ،)VGMCادروز ( )Adrowsو
همچون و 
یونیفاندز ( )Unifundsو اخیرا ً با نام ورد واید انرژی (World Wide
 ،)Energyمردم را فریفته و از این طریق توانسته میلیاردها تومان
کالهبرداری کند .وزارت اطالعات افزوده است :شرکت مذکور
با ادعای دروغین سرمایهگذاری در ارتقاء و پیشرفت انرژی سبز
و سوختهای زیستی و غیرفسیلی ،اقدام به جذب سرمایه افراد
و انعقاد قرارداد صوری با آنها نموده و از همان سرمایه جمع شده
مجددبهسرمایهگذارانسودپرداختمینمود.
همچنین در این اطالعیه تصریح شده است :شایان ذکر است

استفاده از ارزهای رمز نگار شده جهت امور غیرقانونی و
پولشوئی ،ترغیب و اغفال افراد از طریق برگزاری همایشها،
سمینارها و دورههای آموزشی در خارج از کشور ،خروج ارز
از کشور و اقدام به شبکهسازی هرمی ،بخشی از فعالیتهای
غیرقانونی و مخرب این مجموعه کالهبرداری و اخاللگر
اقتصادی است .با عنایت به شکلگیری مجدد شبکههای هرمی
باترفندهایجدیدوکالهبرداریآنهاواحتمالمالباختهشدن
افراد ،مقتضی است مردم شریف از هرگونه سرمای ه گذاری در
طرحهایی از این قبیل ،خودداری و در صورت مشاهده هر گونه
موارد مشکوک مراتب را به شماره 113منعکس نمایند.

فناوری
مدلهای  5Gآیفون در سال ۲۰۲۰
تولید میشود
گوشیهای آیفون با مودم  ۵Gممکن است در سال
 ۲۰۲۰آماده و عرضه شوند؛ مودم این شبکه را اینتل
قرار است در اختیار اپل قرار دهد .اینترنت نسل پنجم
این روزها موضوع برتر صحبتهای فناوری شده
است .شرکتهای ارائه دهنده سرویس اینترنت در
آمریکا تالش میکنند تا خود را به عنوان اولین ارائه
دهنده اینترنت  5Gمعرفی کنند .این در حالی است که
تولیدکنندگانگوشیهایهوشمندخودراآمادهمیکنند
تا گوشیهایی را تولید کنند که از اینترنت فوق سریع
نسل پنجم پشتیبانی میکنند و آنها را در سال  2019در
بازار عرضه کنند .در این میان ،به نظر میرسد اپل ممکن
استدرمیانتولیدکنندگانتلفنهمراههوشمندنباشدکه
سال بعد گوشیهای پشتیبانی کننده از  5Gرا روانه بازار
میکند .بر اساس گزارش جدید از ،Fast Companyاولین
گوشی آیفون  5Gدر سال  2020روانه بازار خواهد شد.
این مجله پس از مصاحبه با یک منبع آگاه از برنامههای
شرکتاپلادعاکردهاستکهبرایتولیدآیفونهایآینده
به صورت انحصاری از تراشه مودم  10نانومتری 8161
اینتل استفاده خواهد شد .غول تکنولوژی آمریکایی از
سال  2016از مودمهای شرکت اینتل و کوآلکام برای
گوشیهای خود استفاده کرده است اما به نظر میرسد
اپلدیگرقصدنداردازمودمهایپیشینخوداستفادهکند.
تستهای مربوط به پشتیبانی از اینترنت نسل پنجم با
استفاده از تراشههای  8060انجام شدهاند و نتایج آن
چندان جذاب به نظر نرسیده است .ظاهرا ،اینتل با این
اجزا در حال تالش برای کاهش دمای دستگاهها است.
بسیاری از ارائه دهندگان سرویس در آمریکا روی موج
میلیمتری ،یک طیف تابشی الکترومگنتیک بین  30و
 300گیگاهرتز برای  5Gحساب باز کردهاند .پهنای
باندی که این اینترنت نیاز دارد ،بسیار گسترده است
و مودمهای  8060به این نیاز پاسخگو نستیند و با باال
رفتن دما مشکلساز میشود و به صورت منفی روی
عمر باتری تأثیر خواهد گذاشت .منبع مودر مصاحبه
گفته است که اینتل در حل مشکل ذکر شده مطمئن
است اما اپل مذاکرات خود را با  MediaTekآغاز کرده
است که در صورت موفق نشدن اینتل ،از چیپستهای
مدیاتکاستفادهشود.برایمقایسه،سازندگانگوشیهای
اندرویدی مانند سامسونگ ،هوآوی وشیائومی از مودم
 5Gساخت کوآلکام با مدل  X50استفاده میکنند که به
اندازهمودمهایاینتلگرمادردستگاهایجادنمیکنند.
این کاهش سرعت از طرف اپل برای تولید گوشیهای
 5Gبرای خیلیها خبر خوبی نیست .در حالی که ،یک
اقدام محافظ کارانه میتواند تأثیری مثبت در کار اپل
بگذارد .البته ،در سال  2018شاهد معرفی چند گوشی
مانندشیائومی 3MiMixبودهایماماتازمانیکهارائهدهنده
سرویسیاینترنتنسلپنجمراارائهنکند،اینمودمهابال
استفادهمیمانند.چندشرکتارائهدهندهخدماتاینترنتی
در آمریکا و سایر نقاط جهان به زودی این فناوری را
ارائه خواهند داد اما این کار در یک شب اتفاق نمیافتد.
بسیاری از افراد وجود دارند که در حال حاضر نمیدانند
 5Gچیست 5G .این امکان را در گوشیهای هوشمند
فراهم میکند که این گوشیها با سرعت بیشتری به
اینرنت متصل شوند و همچنین این امکان را به وجود
میآورد که دستگاههای بیشتری به صورت همزمان از
طریق یک دستگاه به اینترنت وصل شوند.

ادبیات

«شیر و خورشید» و «دم
عشقیات» به زیر چاپ می روند

جلیل صفربیگی شاعر گفت:مجموعه شعر جدیدم با
عنوان «شیر و خورشید» و «دم عشقیات» آماده چاپ
است .جلیل صفربیگی شاعر در خصوص مجموعه
شعرهای جدیدش گفت :مجموعه شعر جدیدم ،با
عنوان «شیر و خورشید» مجموعهای متشکل از ۱۲۰
رباعی است که برای حضرت علی (ع) و امام رضا
(ع) سروده ام.
وی افزود:این مجموعه شعرم آماده چاپ است اما
هنوز با ناشری برای انتشار «شیر و خورشید» صحبت
نکرده ام .صفربیگی بابیان اینکه مجموعه شعر دیگری
هم با عنوان «دم عشقیات» آماده چاپ دارم ،گفت:هنوز
برای انتشار این مجموعه شعرم هم با ناشری صحبت
نکرده ام .وی باتاکید بر اینکه «دم عشقیات» مجموعه
 ۲۵۰رباعی است که تا کنون منتشر نکرده ام ،بیان کرد:
این مجموعه شعرم در سه فصل منتشر میشود .یک
فصل آن رباعیهایی عاشقانه در حال و هوای جنگ
سوریه و داعش است .بخش دیگر آن رباعیهای آزادم
را دربرمی گیرد که روی این رباعیها کارهای فرمی
انجام داده ام و رباعی هایم را درباره مادر در فصل
سوم کتاب «دم عشقیات» آورده ام .صفر بیگی با اشاره
به زمان انتشار مجموعه شعرهایش بیان کرد :امیدوارم
مجموعه شعرهایم با عنوانهای «دم عشقیات» و «شیر
و خورشید» تا پایان سال منتشر شود.

