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به نام مقام متعال 
 فسلاد تیملی، آن هلم زمانلی کله کاملًا 
برنامله ریلزی شلده و بلر پایله تیم سلازی 
و علادی انلگاری صلورت پذیلرد، تاثیلر 
بسلزایی در جلوگیری از پیشرفت جامعه 
داشلته و صدمات جبران ناپذیري بر روي 

سلرعت حرکلت چلرخ توسلعه جامعله ایجاد ملی کند.  
حلال بلا چله راهکارهایلي مي تلوان از گسلترش فسلاد تیمی 

عللی الخصلوص »زریلن تیم« جلوگیلری بعملل آورد. 
نظلر بله اظهارت ریاسلت محتلرم قوه قضائیه مبنلی براینکه: 
»موضوع شلفافیت خواسلت مردم اسلت و فقلط مختص قوه 
قضاییه هم نیسلت؛ بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه 
ملردم، نخبگان و صاحبنظلران در جریان موضوعات باشلند، 

نوعلی صیانت بخشلی برای همه دستگاه هاسلت.« 
اولیلن و مهم ترین پارامتر مقابله؛ شلفاف سلازی عمومی می 

باشد.  
بله همین سلبب نشلریه دریاکنار بلر آن اسلت در آینلده ای نه 
چنلدان دور تشلکیاِت زرین تیم که با بهره منلدی امور خارج 
از علرف و بکارگیلری املوال و دارایلی هلای عموملی در جهت 
پیشبرد اهداف شخصی، سرمایه ای هنگفت مهیا نموده اند 

را بر همگان آشلکارا سلازد.  
 

مهران سلطانی نژاد
مدیرمسئول

 راهکارهای مبارزه با فساِد »زرین تیم«

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سخن مدیر مسئول

 از نابودی جنگل حرا تا انقراض اکوسیستم دریایی

مقدمه: 
ویروس  جهانی  گیری  همه  و  شیوع 
بیماری  یک  عنوان  به  کرونا  جدید 
پاندمیک، یکی از بحرانی ترین شرایط 
خدمات  ی  ارائه  نظام  روی  پیش  را 
مدیریت  دشواری  داد.  قرار  سامت 
خاص  شرایط  با  ویژه  به  بحران  این 
کشور ایران و ناشناخته بودن بیماری 
برای  را  عرصه  کافی،  تجارب  نبود  و 
خاقیت و نوآوری های مختلف فراهم 
نمود. این تجارب ارزشمند در صورت 
مدیریت و تبدیل شدن به دانش صریح، 
ذخیره ارزشمندی در اختیار نظام ارائه 
جهان  و  کشور  سامت  خدمات  ی 
این مهم،  از  و غفلت  داد  قرار خواهد 
به اتاف این سرمایه ی عظیم منجر 

خواهد شد.
 »کرونا و مدیریت دانش«

درمانی  وشیوه  دارو  واکسن،  نبود 
پیچیده  توافق،  مورد  و  شده  پذیرفته 
از نظر  بیماری  ناشناخته بودن  و  گی 
تظاهرات بالینی، شیوه انتقال و پیامد 
از یک  آن  بینی  پیش  قابل  غیر  های 
سو و موج ویرانگر و مهلک بیماری از 
سوی دیگر، همراه با فضاسازی های 
رسانه ای و تبلیغاتی، فشار سنگینی را 
بر تمامی سطوح اعم از فرد فرد جامعه 
تا سیاست گذاران و مدیران کان وارد 
کرد، در شرایطی که اکثریت این افراد 
فاقد تجارب مشابه در زندگی فردی و 
حرفه ایی خویش بودند. به عاوه، از 
و همه گیری  زمان شیوع  آنجا که در 
بیماری در ایران بسیاری از کشور های 
جهان به ویژه در اروپا و آمریکا هنوز با 
این معضل مواجه نشده بودند و شاید 
ابعاد  چنان  با  بحران  این  بینی  پیش 
گسترده ای که بعدا مشاهده شد، در 
فشار  بود،  انتظار  از  دور  ها  کشور  آن 
داخل  عمومی  افکار  در  را  مضاعفی 

کشور و در عرصه ی بین المللی بر نهاد 
های حاکمیتی کشور به ویژه در بخش 
تصمیم  می نمود،که  تحمیل  سامت 
این  خطیر  و  حساس  های  گیری 
دوران را که می توانست تبعات پیش 
بینی نشده ای بر زندگی افراد بر جای 
بگذارد، دشوار تر می ساخت. کمبود 
های تجهیزاتی، دارویی و مواد مصرفی 
آن که بخشی از آن ناشی تحریم های 
های  نیاز  از  ناشی  بخشی  و  ظالمانه 
کاذب القائی رسانه ها و یا سودجویی و 
سوء استفاده ی برخی از افراد فرصت 
و  الزم  تمهیدات  نبود  نیز  و  بود  طلب 
در  معضل  این  با  مواجهه  برای  کافی 
دیگر عوامل دشوار  از  حوزه سامت، 
کننده و موانع مدیریت بحران بود.  به 
کسب  دانش  مدیریت  رسد  می  نظر 
با  شده در این دوران، از اهم سامت 
فرصت ها و چالش های زیادی مواجه 
بوده است . و امروزه با توسعه ارتباطات، 
فرصت ها و تهدید های دیگری برای آن 

مطرح شده است. و الزم است در عین 
اجتناب از آسیب ها، استفاده مطلوب 
و  اجتماعی  های  رسانه  ظرفیت  از 
آید.اگرچه  عمل  به  مجازی  فضای 
مدیریت دانش به عنوان یکی از سرمایه 
اهمیت  از  سازمان  هر  راهبردی  های 
مدیریت  در  است،  برخوردار  ای  ویژه 
بحران کرونا به دلیل ناکار آمدی روش 
های معمول و متعارف و فراهم شدن 
فرصت بیشتر برای ارائه ی راهکارهای 
خاق و نوآورانه، مستلزم توجه بیشتری 
نه  زمینه،  این  بدیهی است در  است. 
ناکامی ها و  تنها تجارب موفق، بلکه 

چالش ها نیز باید لحاظ شود. 
پرداخته  برای  هایی  نمونه  زیر  موارد 

شدن در حوزه مدیریت دانش است:
و  بهداشت  های  شبکه  1-فعالیت 
با  مقابله  ملی  بسیج  و  کشور  درمان 
بیماری کرونا در غربالگری و بیماریابی 

فعال.
2-استفاده از تجارب و توانمندی های 

نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج در 
فعالیت های مدیریت بحران کرونا.

3-فعالیت جهادی گروه های جهادی 
های  عرصه  در  مردمی  داوطلبان  و 
متفاوت خدمتگزاری در راستای کاهش 
بار مشکات در دوران دشوار مواجهه با 

کرونا.
4-حرکت ها و مشارکت های اجتماعی 
در عرصه ی مراقبت از بیماران و ترمیم 

مشکات اجتماعی و اقتصادی.
گران  پژوهش  علمی  های  5-تاش 
داروها  ارائه  راستای  در  پزشکی  علوم 
های  نوآوری  و  درمانی   راهکارهای  و 
عرضه شده از سوی گروه های علمی 
و پژوهشی در راستای پاسخ گویی به 

نیاز ها.
غفلت  عدم  برای  مناسب  6-تدابیر 
از سایر بیماران و بیماری ها در زمان 

بحران.
پرورش  و  رشد  در  نگری  7-جامع 
شایستگی های مورد انتظار از کارکنان 

نظام سامت در فرایند های آموزشی.
8-مدیریت تأثیر بیماری و  جو  همراه 
با آن بر روی مشارکت های مردمی از 

جمله کاهش اهداء خون.
بخش  اثر  و  آمد  کار  نظام  9-طراحی 
و  پژوهشی  اهداف  با  اطاعاتی 

مدیریتی.
10-برنامه ریزی جامع در زمینه آموزش 
و پرورش، پژوهش و آموزش های عالی  

در شرایط پیش بینی نشده.
نگاهی  با  سامت  نظام  است  بدیهی 
سامت  مقوله  به  نگرانه  کل  و  جامع 
انسان ها باید سامت جسمی افراد را 
در کانون توجه خود قرار داده و به جنبه 
داشته  شایسته  توجه  نیز  دیگر  های 

باشد.
مدیریت تربیت آموزش و 

پژوهش  پایگاه دریایی بوشهر
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مختلف  پروژه های  افتتاح  و  اجرا  گفت:  بوشهر  استاندار 
خدماتی، صنعتی و تولیدی در مجموعه صنایع نفت و گاز نقش 

مهمی در بی اثر کردن تحریم ها دارد.
مختلف  پروژه های  افتتاح  و  اجرا  گفت:  بوشهر  استاندار   
گاز  و  نفت  تولیدی در مجموعه صنایع  و  خدماتی، صنعتی 
نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم ها دارد. عبدالکریم گراوند 
در حاشیه آیین افتتاح ویدئو کنفرانسی سه طرح صنعتی و 
خدماتی با حضور و دستور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور 
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه با اشاره به 
نقش مهم این طرح ها اظهار داشت: در افتتاح این پروژه ها 
در مجموع 5 میلیون یورو و 100 میلیارد تومان توسط بخش 

وی، با بیان اینکه در این مجموعه 133  فرصت اشتغال زایی خصوصی سرمایه گذاری شده است.

با افتتاح این طرح ها فراهم شده است گفت: شرکت پترودوار 
با  به نفت  نیاز صنایع وابسته  تامین کننده  به عنوان  کیش  

روش های دانش بنیان است مورد بهره برداری قرار گرفت.
استاندار بوشهر، بی اثر کردن تحریم ها بر اساس منویات مقام 
معظم رهبری را از اهداف مهم اجرای این طرح ها دانست و 
بیان کرد: با شکل گیری و افتتاح این گونه پروژه ها زمینه بی اثر 
شدن تحریم ها فراهم می شود چراکه نیاز تجهیزات و قطعات 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با افتتاح شرکت پترودوار کیش 
در  دیگر  مهم  طرح های  اجرای  از  گراوند  است.  شده  تامین 
منطقه پارس جنوبی خبر داد و افزود: امید می رود این طرح ها 
برنامه های  در  جمهور  رئیس  دستور  با  آینده  هفته های  در 

پنجشنبه های افتتاح شود و در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

استاندار بوشهر :

افتتاح پروژه های صنعتی نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم ها دارد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: همت 
مسئوالن، کادر درمان، گروه های جهادی، نهادهای انقابی، 
در  کرونا  ویروس  مدیریت  به  منجر  مردم  همراهی  و  خیران 

استان شده است.
  آیت الله غامعلی صفایی بوشهری در نخستین نماز جمعه 
شهر بوشهر از زمان شیوع ویروس کرونا افزود: انتظار می رود 
در راستای کنترل بیشتر ویروس منحوس کرونا مردم همچنان 
با تمام وجود دستورالعمل های بهداشتی را رعایت و از هرگونه 

عادی انگاری بپرهیزند. 
اول بهمن ماه  از  بازگشایی برخی مدرسه ها  به  با اشاره  وی 
نمونه  شرایط،  این  در  مدرسه ها  بازگشایی  اظهارداشت: 
دانش  به  دارد  احتمال  و  است  کرونا  برابر  در  عادی انگاری 
آموزان و جامعه آسیب وارد کند در این راستا از وزیر آموزش و 
پرورش در خواست می شود در این خصوص تجدید نظر کند.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: در زمان حاضر مدیریت ویروس 
کرونا  و جلوگیری از انتشار آن یک ضرورت است به همین 
دلیل انتظار می رود وزارت آموزش و پرورش با بازگشایی برخی 

از مدرسه ها، مسیر صحیح مقابله با کرونا را خدشه دار نکند تا 
بیماری دوباره اوج نگیرد. صفایی بوشهری از وزیر آموزش و 
پرورش و ستاد ملی مقابله با کرونا در خواست کرد؛ تحصیل 

دانش آموزان همچنان در فضای مجازی ادامه یابد.
گفت:  بازار  در  کاذب  گرانی های  برخی  خصوص  در  وی 
این  در  کاالها  برخی  کمبود  و  غیرحقیقی  گرانی های 
شرایط سخت، اضطراب زا  و سبب گالیه مندی مردم شده 
است و انتظار می رود مسئوالن نسبت به حل این مشکل 

اقدام کنند.
شرایط  در  جامعه  مدیریت  از  قدردانی  با  بوشهری  صفایی 
سخت داخلی و خارجی با درایت رهبر معظم انقاب اسامی 
افزود: مدیریت الهی، با بصیرت و اقتدار رهبر معظم انقاب 
مایه پیشرفت در همه عرصه ها، صیانت نظام اسامی و عزت 

مسلمانان شده است.

امام جمعه بوشهر: 

علت مدیریت کرونا همت مسووالن و همراهی مردم  است

رئیس دادگستری شبانکاره استان بوشهر از آزادسازی ۱۰۰ هزار 
مترمربع از اراضی ملی از دست سودجویان خبر داد و گفت: با 
حکم قضایی ضمن بازگرداندن اراضی به بیت المال، متهم به 

پرداخت بیش از ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.
شبانکاره  در  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  جمالی  عبدالکریم 
دشتستان برخورد با پدیده زمین خواری را در اولویت دستگاه 
قضا دانست و اظهار داشت: دستگاه قضایی برای رفع تصرف 
از  اراضی ملی و برگشت آن به بیت المال با هیچ شخص یا 

اشخاصی مماشات نخواهد کرد .
وی از آزادسازی 100 هزار مترمربع اراضی ملی تصرفی از دست 
سودجویان در شبانکاره خبر داد و بیان کرد: زمین خواری که 
با اقدامات غیرقانونی 10 هکتار از مرغوب ترین اراضی ملی در 
غیرقانونی سبب بروز خسارات فراوانی به بیت المال شده بود با شبانکاره را چند سال تصرف کرده و ضمن کسب منفعت های 

حکم قضایی آزادسازی و به بیت المال برگردانده شد.
 رئیس دادگستری شبانکاره با بیان اینکه این متهم به پرداخت 
بیش از 6 میلیارد ریال محکوم شد افزود: به  لحاظ اهمیت 
نوبت  از  خارج  و  فوق العاده  به صورت  پرونده  این   ، موضوع 
رسیدگی و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر 

قطعی شد.
ثبت  جمله  از  دیگر  پرونده  فقره  چند  کرد:   بیان  جمالی 
غیرقانونی اراضی دولتی علیه متهم تشکیل شده و هم اکنون با 

جدیدت در حال رسیدگی است.
وی به کسانیکه قصد دارند اراضی ملی را تصرف و تخریب کنند 
هشدار داد هر نوع دخل و تصرف غیرقانونی در اراضی ملی 
تجاوز به حقوق افراد جامعه است و مرجع قضایی قاطعانه با 

متخلفان برخورد خواهد کرد.

 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به فعالیت ۵۰ 
واحد تولیدی در این منطقه اقتصادی گفت: در راستای جهش 
تولید مشکات بنگاه های اقتصادی و تولیدی در منطقه ویژه 

اقتصادی بوشهر با حمایت سازمان بازرسی برطرف می شود.
حسین نامور در گفت وگو با خبرنگاران در بوشهر با اشاره به بازدید 
از مشکات واحدهای  بازرسی استان بوشهر  رئیس سازمان 
تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و با بیان اینکه در این 
منطقه ویژه 50 واحد تولیدی فعالیت می کنند اظهار داشت: 
واحدها با ظرفیت های بین 30 تا 100 درصد در چرخه فعالیت 
قرار دارند که امسال در راستای جهش تولید اقدامات مهمی در 

رونق واحدهای تولیدی انجام شده است.
راکد  واحدهای  شدن  خارج  از  ویژه  حمایت  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  نشان  خاطر  تولید  چرخه  به  آنها  بازگشت  و  صنعتی 
مشکات واحدهای راکد با تامین سرمایه و اعتبارات بانکی 
برطرف می شود که در این راستا بنگاه های اقتصادی و تولیدی 
راکد در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر برای وارد شدن به چرخه 

فعالیت نیاز به  تسهیات بانکی دارند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به فعالیت 50 

واحد تولیدی در این منطقه اقتصادی گفت: در راستای جهش 
تولید مشکات بنگاه های اقتصادی و تولیدی در منطقه ویژه 
اقتصادی بوشهر با حمایت سازمان بازرسی، دستگاه قضا و 

مسئوالن اجرایی و بانکی برطرف می شود.
نامور فعالیت 37 شرکت در حوزه خدماتی  را از دیگر ظرفیت 
کرد: 14واحد  بیان  و  دانست  بوشهر  اقتصادی  ویژه  منطقه 
تولیدی در این منطقه ویژه در حال ساخت است و مجوزهای 

راه اندازی واحدهای تولیدی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
ویژه  منطقه  در  نفر  اشتغال 1600  از  است. وی  صادر شده 
اقتصادی بوشهر خبر داد و با تاکید بر حمایت سازمان بازرسی 
از تولید تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید رئیس سازمان 
بازرسی استان بوشهر از چند واحد تولیدی بازدید و به مشکات 
آنها رسیدگی کرد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از 
رفع محدودیت های تامین مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی 
تاکید  با همکاری مسئوالن گمرک استان بوشهر خبر داد و 
کرد: ادامه این اقدامات می تواند در افزایش تولید و رفع بحران 

واحدهای تولیدی اثربخش باشد.
نامور، همراهی دستگاههای اجرایی و نظارتی در تقویت سرمایه 
گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را مهم دانست و تصریح 
کرد:  این مهم  ضمن افزایش درآمد ملی، سرانه تولید ناخالص 
داخلی، ایجاد اشتغال و رونق تولید،  سبب جذب سرمایه گذار  

و  اصاح فضای کسب و کار  می شود.
بوشهر  استان  اشتغال زایی  و  اقتصادی  ظرفیت های  وی 
مهم  ظرفیت های  با   بوشهر  استان  کرد:  بیان  و   برشمرد  را 
اقتصادی، صنعتی  و نیروهای مستعد می تواند با بهره جستن 

از این قابلیت ها،  استانی بدون جوان بیکار باشد.

۱۰۰ هزار مترمربع اراضی ملی تصرفی در استان بوشهر 
به بیت المال برگردانده شد

مشکالت بنگاه های اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 
با حمایت سازمان بازرسی برطرف می شود
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زهرای من!  بانوی سر تا پا کمالم 
باران » َاعَطینا« بزن رو  به زوالم
دستم بگیر ای مادر آیینه و آب

درپرسه های هرشبم آشفته حالم
سیراب کن ازَمهر خود، آبم بنوشان
من که گدای این َدرم، برخود ببالم
خاکم به سر گر رو بگیری از مِن بد

چون روح سرگرداِن تنهایی بنالم
آن جمله ی آخرقرارم از کفم برد

آتش به جانم زد«علی بنما حالم«
تصویر سرخ انتقامت را کشیدم

قبری غریب و سبزپوشی درخیالم
می خواستم از ُحسن توشعری بگویم

اما  کم آوردم  شفاعت کن   که  اللم
زینب چراغی

دل آشوِب چشمهایت 
تا ابد به انتظار می نشینم 

زمانی که ندایی درونم 
فریاد می زند و 

جاذبه ِی نگاِه تو
گرم می کند تماِم وجوِد سردم را

و من عشق را 
بر تو جاری خواهم کرد

آنگاه که 
دوستت دارم هایت
بی انتها می شوند 

و متزلزل می کنند دِل شیدایم را ...

هادی کربالیی حسنی

موهایم را نوازش کن
 من به دستهایت محتاجم

اشک هایم را پاک کن 
من به تاطم خنده هایت 

جان می بازم 
بگو دوستم داری هنوز

هنوز وقت ماندن هست
من پای رفتن را نمی دانم

بگو برای باقی مانده زندگی ام
 زنده ماندن را آرزو داری 

خودت را آرزو داری
از یاد نمی برم آنکه مرا به دنیای عشق فراخواند

من به مسیر آمدنت چشم می دوزم
یا خودم را در آغوش میکشی

یا روح یخ زده ام را

نگار توان

مردمان بی وفا اینک 
چه غوغا می کنند

ناله ی زهرا میان کوچه ها 
وا می کنند

در میان کوچه ها آتش 
که برپا می کنند

کودکان فاطمه از ترس
 فغان ها می کنند

همسر موال که اکنون در میان آتش است
کودکی دارد به دل آنها ستم ها می کنند
صورت زهرا کبود از سیلی دشمن، ولی

دشمنان از روی کینه آن، جفاها می کنند
سینه ی حیدر پراز درد و غم و ماتم شده

اهل بیت فاطمه تشییع او در نیمه شبها می کنند
بغض باشد همنشین سینه ی مومن کنون

فاطمیون خانه ها را بیت الزهرا می کنند
فاطمه سادات فاطمی جبلی

قلم مو را  وضو می دهم در آه
وفکر می کنم 

به برکه ی غمگینی 
که ماهش می درخشد 

 در قاب ماهیگیر 
فکر می کنم 

به ستارگانی که بر خاک ریسه می شوند 
فریاِد
بریده

بریده ی کودکی 
روی کاغذم می ریزد

آیا این اندوه 
که بر دوش شمشیر می رود 

صدای زنی 
از چند قرن بعد را نمی شنود 

سر بریده ی آزادی  را
 کجای این نقاشی جا بدهم 

که اسیر نشود 
خیمه افتاد 

تشنگی افتاد 
ظهر افتاد 

تو ایستاده ای روی نیزه 
در چشم هایت غروب کوفه 

سرخ تر است 
ُبرده اند   دست هایت را 

حاال   با کدام باران 
این بغض از گلوی صحرا پایین برود؟ 

 دارند مشتی    ابر تیره 
 آسمان  را دلتنگ تر می کنند 

 طوری   که می خواهم 
برگردم 

ازاین  پلکان 
تکه هایی  از ظهر را پیدا کنم 

تکه ای از تشنگی
 تکه ای از خیمه 

هر جور می چینمشان 
این بوم فقط سرخ تر می شود 

زینب رحمانی  2

مصاحبه با فاطمه پناهی تبار، رتبه 
در  پزی  شیرینی  مسابقات  اول  ی 
استان بوشهر)مسابقات ملی مهارت( 

و نماینده استان در المپیاد کشوری.
فاطمه پناهی تبار، دانشجوی ترم ۲ 
رشته طراحی دوخت دانشکده فنی 
و حرفه ای دختران بوشهر در مسابقه 

استان  اول  رتبه   حائز  پزی  شیرینی 
عنوان  به  اکنون  هم  و  است  بوشهر 
نماینده استان راهی مسابقات المپیاد 
می شود. در این خصوص با وی به 

گفتگو نشسته ایم.
لطفا خودتان را معرفی کنید. 

اکنون  هستم.  تبار  پناهی  فاطمه 
و  طراحی  رشته   ۲ ترم  دانشجوی 
ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  دوخت 
استان بوشهر مرکز الزهرا)س( و دارای 
نظری  های  شاخه  متوسطه  مدارک 
رشته تجربی و شاخه فنی و حرفه ای 
و  طراحی  و  خانواده  مدیریت  رشته 

دوخت می باشم.
از چه زمانی و توسط چه کسی با هنر 

شیرینی پزی آشنا شدید؟
با توجه به عاقه ای  از سال ۱۳۹۰ 

که به هنر داشتم حرفه های شیرینی 
پزی و کیک ساز و دسر را در آموزشگاه 
بانوی شرقی با مدیریت خانم زینب 
و  دیدم  آموزش  )مادرم(  فرد  کاملی 
آموزش کیف دوزی  به  آموزشگاه  در 
طراحی  و  منجوق  و  ملیله  و  چرم  با 
شروع  با  و  پرداختم  دکوراسیون 
بیماری کرونا به تولیدماسک )برش و 
دوخت و دوز( به مدت ۳ماه و بعد از 
آن با تشویق های خانواده در المپیاد 

شیرینی پزی شرکت کردم.
در مورد نقش خانواده و دانشگاه در 

همراهی شما توضیح بفرمایید.
اگر بخواهم دو نقش حمایتی خیلی 
دانشگاه  و  ببرم. خانواده  نام  را  مهم 
نقش  مراتب  به  خانواده  و  است 
مهمتری را برای من ایفا کرد. خانواده 

برای من راه را هموار کرد و اجازه داد 
به عاقه ام بپردازم. نه تنها در مورد این 
مسابقه، بلکه در همه ی زمینه های 
تحصیلی خانواده حواسشان به من 
بوده تا کمبودی نداشته باشم. در همه 

مراحل مسابقه تشویقشان پایدار بود.
این  از شرکت در  انگیزه اصلی شما 

مسابقات چه بوده است؟
این  در  شرکت  از  من  اصلی  انگیزه 
رشته مادرم بود که در تمام سال ها 
مربیان  از  مادرم  بودند.  من  مشوق 
شیرینی پزی نیز هست و با همکاری 
رشته  این  در  توانستم  او  همراهی  و 

موفق شوم.
هنرجویان  و  دانشجویان  برای 
عاقمند به کارهای هنری چه توصیه 

ای دارید؟

توصیه ی من به تمامی هنردوستان 
هر  در  حتما  و  حتما  که  است  این 
رشته ی هنری که به آنچه عاقه مند 
هستند بپردازند، کسب مهارت نمایند 
و جایگاه واقعی خودشان را پیدا کنند.

ترین ها                               

به کوشش:
مهندس   
مجتبی تن زاده

روزی روزگاری بچه خرسی با پدر و مادرش در جنگل 
بسیار زیبایی زندگی می کرد.

او هر روز به همراه پدر و مادرش به شکار می رفت و 
دورتر می ایستاد و آنها را تماشا می کرد تا یاد بگیرد 
وقتی بزرگ و قوی شد تنهایی به شکار برود و شکم 

خود را سیر کند.
یک روز که بچه خرس و پدر و مادرش برای شکار به 
کنار رودخانه رفته بودند، باد بسیار شدیدی می وزید 
و ابرهای سیاه آسمان را پر کرده بود. بچه خرس با 
اینکه از باد می ترسید از پدر و مادرش جدا شد و مثل  

همیشه کمی دورتر ایستاد تا آنها را نگاه کند.
کم کم هوا بارانی شد، بچه خرس همانطور که به قطره 
های باران نگاه می کرد چشمش به ماهی بزرگی که 
در رودخانه شنا می کرد افتاد به طرف رودخانه رفت 
به  را  بزرگی  و تخته سنگ  ناگهان هوا طوفانی شد 
رودخانه پرت کرد و موج بزرگی درست شد و به سمت 

بچه خرس آمد و او را برد. 
بچه خرس که شنا بلد نبود با امواج به این طرف و آن 

طرف پرت می شد تا اینکه بین آب ها از هوش رفت.
بعد از چند روز بچه خرس در جزیره ی کوچکی بیدار 

شد، خیلی ترسیده بود و نگران به اطرافش نگاه می 
کرد او تنها بود و هیچ خبری از پدر و مادرش نبود.

چند روز آنجا ماند و استراحت کرد تا حالش خوب شد 
کم کم یاد گرفت ماهی شکار کند و شکمش را سیر 
کند، اما او تنها بود و دلش می خواست پیش پدر و 

مادرش باشد.
چند روز بعد بچه خرس هنگام گشتن در جزیره تنه ی 
درختی پیدا کرد و به جای قایق به آب انداخت و سوار 

بر آن شد و رفت.
رفت و رفت تا از جزیره دور شد، بچه خرس به جاهای 
زیادی رفت و به دنبال پدر و مادرش گشت اما آنها را 

پیدا نکرد.
بچه خرس بعد از چند ماه به جنگلی رسید چند روز در 
آن جنگل چرخید و به همه جا سر زد تا مطمئن شد 
این همان جنگل خانواده ی او است. همانطور که می 
گشت چشمش به غار افتاد به سرعت داخل غار رفت 

جغد هم آنجا بود آنها با هم دوست بودند. 
پرسید:  او  از  و  رفت  جغد  طرف  به  خرس  بچه 

مدتهاست پدر و مادرم را ندیده ام آیا تو از آنها خبر 
داری آنها را ندیده ای ؟ 

جغد گفت: پدر و مادرت بعد از طوفان خیلی منتظر 
تو بودند تا برگردی اما وقتی خبری از تو نشد از اینجا 
رفتند تا دنبالت بگردند. بچه خرس که از حرف های 
جغد ناامید شده بود دیگر در غار نماند و تصمیم گرفت 

همانجا کنار رودخانه زندگی کند.
چند روز گذشت بچه خرس اطراف رودخانه بازی می 
کرد که ناگهان متوجه شد یک صدای آشنا او را صدا 
می زند وقتی پشت سرش را نگاه کرد مادرش را دید 
که با پدرش به طرف او می آیند آنها از دیدن هم خیلی 

خوشحال شدند.
بچه خرس حاال بزرگتر و قوی تر شده بود و دیگر از 
هیچ چیز نمی ترسید سفر او را شجاع کرده بود و او 
شکمش  کردن  سیر  برای  تنهایی  به  خودش  حاال 
ماهی شکار می کرد و به پدر و مادرش هم کمک می 

کرد.

ترس

نویسنده: میکائیل احمدی 
ویراستار: اعظم بلوری

داستان کودکانه

 

از روی کاناپه بلند شد، چند تا از پوست تخمه ها را 
از روی زمین برداشت و داخل بشقاب پر از پوست 
را  بشقاب  کرد.  را خاموش  تلویزیون  ریخت.  تخمه 
برداشت و به سمت آشپزخانه رفت. نگاهی به کتری و 

قوری که روی شعله کم، گاز گوشه آشپزخانه در حال 
جوشیدن بود انداخت. یک لیوان دسته دار برداشت 
و یک چایی کم رنگ ریخت. قندان کوچک سفالی با 
خال خال های قرمز روش را برداشت و به سمت ایوان 

خانه رفت. 
کریم در حالی که پالتو پشمی خاکستری را روی شونه 

هاش انداخته بود در حال تماشای باران بود. 
نزدیک شد و با لبخندی گفت: لوتی با من که فیلم 
تماشا نکردی، عجب فیلم ترسناکی بود، کلی حال 

کردم. جای شما هم کلی ترسیدم. 
بعد در حالی که لیوان چای را به کریم می داد، گفت: 

بفرمایید چای مشتی، زیر باران می چسبه. 
کریم لبخندی زد و گفت: دستت درد نکنه، فیلم 

ترسناک من اینجاست.
نگاهی به اطراف کرد و گفت: نکنه منتظری یک 

غولی از آسمان بیفته تو حیاط خانه و ما را بخوره.
کریم لبخند زد و دستش را روی شانه دختر جوان 
گذاشت و پاسخ داد: نه دختر گلم ولی همین باران 
زیبا و این فصل پاییز که همه عاشق آن هستند و 
شاعران در این هوا شعر می گن و عاشق ها زیر باران 
قدم می زنند و یکی مثل من کنار دختر خوشگلش 

صحبت می کند، برای یکسری دردسر میشه. 
صدای باران روی شیروانی، روی ایزوگام پشت بام، 
روی لبه دیوارها، همه اعصاب من را به هم می زند، 
من را به یاد بی خانمان ها، کارتن خواب ها و بی 

سرپناه ها می اندازد.
از سیل و بی خانه شدن مردم می ترسم.

صدای باران و تگرگ دلم را می لرزاند برای آن کسانی 
که به درگاه خدا دعا می کنند باران نیاید، زیرا سقف 

خانه هایشان نم می دهد.
آن دست فروش ها و دوره گردها که نمی توانند بساط 

کنند و اجناسشان را بفروشند.
نگران گنجشک های کوچک و کبوترها هستم که 

خیس نشوند.

دستش را دراز کرد و در حالی که یه دونه قند از تو 
قندون سفالی که در دست دختر جوان بود برمی 
داشت، ادامه داد: من حتی وقتی باران در بهار هم 
می آید نگران می شوم. بهار فصل نو شدن است و 
لطافت خودش را دارد، درختان شکوفه می دهند و 
زیبا هستند و مردم از دیدن شکوفه ها لذت می برند، 
حتی وقتی باران و باد بهاری تعدادی از شکوفه ها را 
روی زمین می ریزد، مردم با دیدن آن لذت می برند اما 
کمتر کسی به فکر باغداری است که با ریختن شکوفه 
درختانش ناراحت این است که محصول باغش در 
تابستان کمتر می شود وهر شکوفه روی درخت برای 

او حکم یک میوه درشت و خوب را دارد.
اما با همه این مسائل خوشحالم که در کنار تو هستم 
و می توانم چای خوشمزه که دختر ناز بابا آورده را 

بخورم.
خوشحالم که شاعران شعر می گویند و خوانندگان 
ترانه می خوانند و اکثر مردم شاد هستند و برکت 

خداوند به روی زمین جاری است. 
خدا را شکر برای این نعمت زیبایش .

صدای باران

نویسنده :  مجید طهماسبی 

داستان کوتاه

رود میریزد
 به دریایی چشمانت

و وصل میشوی
 به امواج طوالنی دلت

و میمیرد ماهی حسرت
زمانی که به آغوش 

ساحل بروی
مهناز  پژوهی

خونریزی َشدیدی داشت...
داِخِل اتاق ِ عمل ، دکتر ِاشاره کرد

تر  راحت  تا  بیارم  در  رو  چآُدرم  که   
َمجروح رو جابه جا کنم ..

ُبریده  و  گرفت  رو  چآُدرم  ی  گوشه 
ُبریده گفت:

»َمن داَرم میَرم که چآُدرت رو در نیاری...«
چآُدرم تو مشتش بود که َشهید شد...

زینب همتی نژاد

متن ادبی 
آدمهای زیادی را دیده ام که درعین رنج و  خستگی باز هم 

شادمانند!
من کارگر ساختمانی رادیده ام که آجر به آجرشادیش را روی هم 

می چید وترانه ی محبت می خواند
من پاکبانی را دیده ام که کوچه پس کوچه های تنهایی را ازغم 

پاک می کرد وعطر خوش زندگی می پاشید
کشاورزی را که دانه های مهر می کاشت وخرمن خرمن عشق 

درو می کرد

چوپانی راکه گله های صداقت
 رامی چراند وگرگهای کینه را می درید

کولبری را دیده ام که بار اندوه
 می برد ونان عاطفه می آورد!
وهمه ی اینها به من آموخت

 که بهشت جایی برای رفتن نیست ،
بهشت جایی برای ساختن است!

»آزیتا شیرپور«

شعرهایم عجیب 
بوی حوا می دهند 

شاید این نیوتن است 
که من را به جبر این زمانه

 وصل کرده 
تا در جاذبه ی اندوه 

بمیراند ...

خدایم مقصر نیست 
لعنت به سیب 

لعنت به این فریب
مقصر کیست؟؟؟

در قاب این روزگار ...
اعظم بلوری

دلنوشته 

مصاحبه با فاطمه پناهی تبار، رتبه ی اول مسابقات شیرینی پزی در استان

عزیز  همراهان  به  سام 
نشریه دریاکنار؛

این روزها با دوستان دیری 
ام که هم صحبت می شوم 
حرا،  ی  فشرده  نای  از 
نابودی اکوسیستم جذاب 
این منطقه و این بار با نام 

پرورش میگو سخن می گویند.
برآن شدم تا اندکی از این جنگل های زیبا 

بنویسم.
دریایی  های  جنگل  حرا،  های  جنگل 
هستند که در سواحل مناطق استوایی و 

نیمه استوایی قرار دارند و در جهان با نام 
عمومی مانگرو و با نام علمی اوسینا مارینا 
شناخته می شوند و در ایران به حرا معروف 

هستند.
حرا به اکوسیستمی اطاق می شود که از 
زمین های مرطوب حد واسط مناطق جزر 
و مدی دریا همراه با مجموعه ای از گیاهان 
مناطق  در  که  خاص  جانوران  و  نظیر  بی 
ساحلی و کنار تاالبی اکوسیستم تکثیر پیدا 

می کنند، تشکیل می شوند.
شوری  با  طورعجیبی  به  اکوسیستم  این 
باالی آب و خاک تطابق یافته و در زمره ی 
غنی ترین و حاصل خیزترین اکوسیستم 
های دنیا به حساب می آید، چرا که مواد 
غنی دریا به وفور در آن یافت می شود و در 
پایداری سواحل در مقابل فرسایش امواج 
در  و  دارد  بسزایی  نقش  دریا  سهمگین 
کاهش وجود انیدریک کربنیک در کره ی 

زمین بی تاثیر نیست.
حال ای کاش با بررسی بیشتر تصمیمی در 
این رابطه گرفته شود که به حفظ این نعمت 
این  است  حیف  و  شود  منجر  خدادادی 

طبیعت بکر و محبوب را فدا کنیم.

 از نابودی جنگل حرا تا انقراض اکوسیستم دریایی

به قلم؛ 
الهام قائدی

گفتار هفته؛ 
فرهیخته 
فرهنگی

اتمی  نیروگاه  مورد  در  اصلی  مشکل  گفت:  عباسی  فریدون 
بوشهر از نظر پشتیبانی فنی، ادامه کار واحد یکم و ۲ واحد دیگر 

تامین نشدن به موقع بودجه است.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  عباسی،  فریدون   
اسامی شامگاه جمعه بعد از سفر دو روزه اعضای کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسامی و بازدید از تاسیسات نفتی جزیره 
خارگ و نیروگاه اتمی بوشهر به رسانه ها اعام کرد: باتوجه به 
درک صحیح نمایندگان کمیسیون تلفیق برای برنامه هسته ای 
مصوبه ای خاص داشته اند امید می رود به این مهم توجه و در 
بتوانیم  انقاب  معظم  رهبر  فرمایش  و  دستور  تحقق  راستای 

بودجه خوبی را برای سال ۱۴۰۰ در نظر بگیریم.
او ادامه داد: باید بودجه یادشده به طور حتم محقق شود نه فقط 
روی کاغذ بیاید و در منابع درآمدی در این زمینه هم تجدید نظر 

شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی با اشاره به دیدار 
با مدیران و متخصصان نیروگاه اتمی بوشهر و تاش برای حل 
مسائل موجود عنوان کرد: مشکل اصلی در مورد نیروگاه اتمی 
بوشهر از نظر پشتیبانی فنی، ادامه کار واحد یکم و ۲ واحد دیگر 

تامین نشدن به موقع بودجه است.
عباسی افزود: تامین نشدن به موقع بودجه برای ساخت ۲ واحد 
جدید نیروگاهی سبب می شود مقداری در مراوداتی که با شرکت 

روسی داریم خلل وارد و تاخیر ایجاد شود.

واحد   ۲ ساخت  مذاکرات  که  است  سال  هفت  داد:  ادامه  او 
نیروگاه اتمی جدید در بوشهر انجام و به پایان رسیده و این مدت 

برای ساخت نیروگاه کافی بوده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی بیان کرد: اگر 
۲ راکتور جدید با دید مثبت تری در دستگاه اجرایی به آن نگاه و 
فرمایش های رهبر معظم انقاب به صورت جدی دنبال می شد 
قرار  جدی  توجه  مورد  هسته ای  برق  مگاوات  هزار   ۲۰ تولید 

می گرفت.
عباسی گفت: ۲ هزار مگاوات برق هسته ای را می توانستیم در 

پایان این دولت وارد مدار تولید کنیم و به سمت آن ۸ درصد برق 
هسته ای که برای افق ۱۴۱۰ به میزان ۱۰ هزار مگاوات در نظر 
گرفته شده بود برویم و سه هزار مگاوات برق هسته ای دیگر را نیز 
می توانستیم تا آخر امسال یا اوائل سال ۱۴۰۰ به آن دست پیدا 

کنیم، اما این بودجه ها به موقع تامین نشده است.
اتمی  نیروگاه  مدیران  بین  خوب  تعامل  به  توجه  با  افزود:  او 
دولت  الیحه  در  می شود  تاش  مجلس،  انرژی  کمیسیون  و 
اتمی جدید  نیروگاه  واحد  پیشرفت ۲  نفع  به  ایجاد  تغییراتی 
ایجاد و هم از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در تامین سوخت، 
پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه های جاری مورد نیاز به 

موقع پشتیبانی شود.
عنوان  اسامی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس 
قانون گذاری  برای  اسامی  شورای  مجلس  نمایندگان  کرد: 
کارکنان  با  نشست  و  پروژه ها  بررسی  میدانی،  نظارت  به  نیاز 
مجموعه های زیرپوشش طرح ها دارند، چون مراجعه های زیادی 
به صورت تلفنی و مکاتبه ای برای حل مشکات اعتبار، نظام 

حقوق و دستمزد وجود دارد.
عباسی در خصوص بازدید و بررسی وضعیت تاسیسات نفتی 
و پایانه نفتی جزیره خارگ افزود: در این راستا از سکوی نفتی 
چاه های  حفاری  جمله  از  اجرا  حال  در  فرایند های  و  فروزان 
دریایی در این میدان نفتی و مراحل تصفیه اولیه برای آماده 

شدن صادرات بازدید و مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

مشکل اصلی در مورد نیروگاه اتمی بوشهر تامین نشدن به موقع بودجه است

گه گاهی که دلمان می گیرد، فارغ از مشغول بودن ها، 
زدن  گپ  و  دنج  درگوشه ای  کردن  خلوت  نیازمند 

باخودمان هستیم.
در انتهای کوچه ی دل هایمان، همان جا که در قبال 
باید کمی دست  تمامی محبت ها زخم خورده ایم، 

نگهداریم و ساعت ها گوش جان بسپاریم به ناگفته
 هایمان.

چه کسی دل گیرت کرده جانم؟

چه کسی اشک به چشمانت آورده مهربانم؟
 بی اعتنا به تمامِی حرف ها، سخاوتمان را ریشه دار 

کنیم برای گلبرگ های روزنه وجود خودمان.
خیاباِن  در  باشد  قرارمان  باید  اجبار،  به  گاهی  گه 
وقِت  به  بزن،  حرف  باخودت  کوچه ی  دلگیری، 

همیشگی...

 هاجرجعفریان



»پیل علف خرس نی«
Money doesn’t grow on trees

معادل فارسی: پول علف خرس نیست.                                                                         
در زبان فارسی برای موقعیتی که بخواهیم به کسی تذکر دهیم و یا بگوییم پول اضافی خرج کردن کار اشتباهی است 

از این ضرب المثل استفاده می کنیم و به طرف می گوییم پول که علف خرس نیست.
یا به قولی دیگر “پول که علف هرز نیست“. به عبارت دیگر از این ضرب المثل در شرایطی که بخواهیم به “خرج تراشی” 
، “بیهوده پول خرج کردن” ، “اسراف در خرج کردن پول” ، “جلوی ریخت و پاش را گرفتن” و … اشاره کنیم از این 

ضرب المثل استفاده می کنیم.
نکته مهم در باره این ضرب المثل همان مفاهیمی است که به آن اشاره شد، اما چرا در این ضرب المثل از عبارت 

“علف خرس” استفاده شده است؟
جالبه بدونید علف خرس همون زالزالک هست که خرس ها خیلی بهش عاقه دارن.                                           

باید توجه داشت که مهمترین خصوصیت علف، در فرهنگ عمومی مردم “فراوان بودن” آن است. پس وقتی آنرا با 
پول مقایسه می کنیم به فراوان نبودن پول اشاره می کنیم که مبادا بیش از حد خرج شود. و خرس می تواند به نوعی 
نماد پرخوری، اسراف، سیری ناپذیری و مصرف زیاد باشد. به عبارت دیگر وقتی از ضرب المثل پول که علف خرس 
نیست استفاده می کنیم به این نکته اشاره می کنیم که نباید مانند خرس که از علف فراوان موجود در زمین مصرف 
می کند، ما نیز به همان شکل پول را مصرف و خرج کنیم؛ زیرا علف فراوان و بی پایان است، اما پول آنقدر فراوان و بی 

پایان نیست!

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی
ضرب المثل های بوشهری

 ُکنجیر: konjir : وشگون گرفتن ، نشگون ، گرفتن قسمتی 
از گوشت بدن در میان دو انگشت با ناخن و فشار دادن آن . 

ُکهواد . kohvad : از جهات چهارگانه است به معنی مشرق » 
ُکهباد « هم گفته شده و بیشتر اوقات حرف آخر آن را حذف  

کرده و گویند : » ُکهوا « 
َگبر. gabr  :  به معنی سنگدل و کسی که دلش در دل نرود 
و ترّحم نداشته باشد ، بکار می رود . کسی که پای بند به 
آیین خود بوده و از قبول آیین دیگر سرباز زده است ، واژه َگبر 
درباره اش به کار گیرند که منظور از آن زردتشتی بودن وی 

است ...
لگجی . legeji : نوعی خاربوته صحرایی است و از میوه کال 

و نارسیده آن ترشی درست کنند . 

واژگان  بوشهری

به کوشش:
حسین دریانورد
مدرس آیلتس 
و مکالمه زبان 
انگلیسی

به کوشش: 
عبدالحسین 

احمدی ریشهری

طبع گیاه کاسنی در اول سرد 
بنابراین  اعتدال،  به  رو  و  تر  و 
همه می توانند از آن استفاده 
کنند. مخصوصا افراد گرم مزاج 
که باعث تقویت کبد، گوارش، 
کبد،  زائد  حرارت  کاهش 

کاهش صفرای زائد می شود.
گیاه کاسنی سرشار از خاصیت های بی شماری 
برای سامتی می باشد و می تواند برای سم زدایی از 
کبد، مشکات ادراری، رفع تب و بسیار موارد دیگر 
به مصرف کنندگان کمک کند. یکی از گیاهانی که 

طبع خنک دارد و برای فصل گرم مفید است کاسنی 
می باشد.

عمل آن تقریبا شبیه به کاهو می باشد اما برای کبد 
نسبت به کاهو مناسب تر است .

خنک  برای  سرکه  مقداری  با  همراه  کاسنی  آب 

کنندگی موضعی پوست و اعضا مفید است.
همچنین خوردن آن باعث بندآمدن اسهال صفراوی 

می شود.
نکاتی که گفته شد درباره ی برگ کاسنی می باشد 

اما تخم و ریشه کاسنی گرم و خشک است.
باید دانست که آثار کاسنی درابتدای مصرف ضعیف 
و غیرمحسوس است و به همین دلیل باید به مصرف 
آن مداومت کرد تا به مرور آثارشفا بخش آن ظاهر 

گردد.
امام صادق)ع(: برتوباد کاسنی که مایعات جنسی را 
افزون می سازد و فرزند را نیکو می کند و ملین است.

امام رضا) ع(: کاسنی درمان صفراست و هیچ دردی 
درون آدمی نیست مگر صفرا آن را درهم می کوبد.

امام صادق)ع(: پدرم مارا نهی می کرد که به هنگام 
خوردن کاسنی آن را بتکانیم به دلیل قطره های آب 

بهشتی که روی برگ های آن است.
محمدبن اسماعیل می گوید: روزی امام رضا بعضی 
از مازمان که تب و سردرد گرفته بودند را دعوت کرد. 
آن حضرت دستور داد برگ کاسنی را کوبیده سپس 
روی کاغذ قرار داده و روغن بنفشه برآن ریخته و به سر 
بیمار بگذارند و سپس فرمود: بدانید تب را ریشه کن 

و سردرد را از بین می برد.

گیاه کاسنی

درآمدی بر گویش بوشهری

فال پس پا می گیره :  به مزاح : غیب گو است ، از آینده خبر دارد . 
ُشل خوت گوِر خوت : ) ِگل گوِر خودت بر گور خوت (. شأن  ظهور 
این مثل مربوط به شیوه به خاک سپاری مردگان است و تاریخ بسیار 
دیرینه ای دارد . بدینسان که هنگام درگذشت یکی از افراد محل ، دیگر 
مردان محل نیز  دست از کارکشیده و اّول ، قبر را آماده می کنند و بعد 
از آن مرده را در لحد گذشته و همان خاکی  که از قبر بیرون آمده است 
) مقدار معّینی از آن ( به صورت » ُشل« ) ِگل( در آورده و روی خشت 
های لحد می پوشانند  و بعدش هم تمامی خاک های درآمده از قبر 
را – وعقیده بر این است که نباید جز خاک  خود قبر – خاک دیگری بر 
گور  مرده ریخته شود .  و خود این مثل را زمانی به کار گیرند که مثا 
بخواهند پسر عمو و دختر عمو – یا پسرخاله و دختر خاله و همینطور 

پسر عمه و دختر دایی را به عقد ازدواج هم درآورند .  
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یک حلوای عربی خوشمزه ای است که جایگاه خود را در بوشهر نیز پیدا کرده 
است. و از رشته های شعریه تهیه می گردد و طعم فوق العاده ای دارد.

مواد الزم برای تهیه ی این حلوا: شعریه یک بسته؛ شیرعلی نصف قوطی؛ کره 
۷۰ گرم؛ هال پسته دو قاشق غذاخوری.

برای تهیه ی این حلوا، ابتدا قبل از باز کردن بسته شعریه، به کمک دست 
رشته های شعریه را در داخل پاکت، کمی خرد می کنید. سپس شعریه ها را 
با کره سرخ کرده، کمی که برشته شد، شیرعسلی را به آن اضافه می کنیم. و 
حرارت را خاموش کرده  و خوب هم می زنیم تا مواد یکدست شود. و هنگامی 
که هنوز کمی گرم است به ظرف سرو منتقل می کنیم. و وقتی مواد منسجم 

شد، با چاقو برش می زنیم. و با خال پسته تزئین می کنیم. 

حلوای شعریه

به موجب ماده 1106 قانون مدني در عقد 
اینکه  به عهده شوهر است.  نفقه زن  دائم؛ 
مي  زوج  عهده  به  زوجه  نفقه  دائم  عقد  در 
باشد حکمي است غیر قابل إسقاط ، به این 
مفهوم که زوجین نمي توانند با تراضي آن را 
ساقط نمایند، بالعکس در عقد ازدواج موقت 
چنین وظیفه اي بر عهده زوج قرار نمي گیرد 
مگر اینکه در لحظه وقوع عقد موقت، شرط 
عقد  اینکه  یا  و  شود  مطرح  نفقه  پرداخت 
مبني بر آن جاري شده باشد. طرح شکایت 
کیفري و ادعاي کیفري زوجه علیه زوج فقط نسبت به تأمین نفقه حال 
میسر است، لذا شکایت کیفري نسبت به عدم پرداخت نفقه در گذشته 
پذیرفته نمي شود براي چنین اقدامي شکواییه اي در کاغذ عادي خطاب 
به دادستان محل یا روساي نواحي دادسرا در شهرهاي بزرگ نوشته مي 
شود و ادعاي عدم تامین نفقه از ناحیه زوج با ذکر مشخصات کامل زوجین 
و ادعای دو طرف درج و تقاضاي تعقیب کیفري زوج به علت ترك انفاق 
مطرح و تصویر سند نکاحیه و یا شناسنامه از صفحاتي که مشخص کننده 
زوجیت است ضمیمه و با إلصاق تمبر دادرسي تقدیم مقام یاد شده مي 

گردد در دادسرا ادعاي مطروحه بررسي و با انجام تحقیقات مقتضي در 
صورت احراز جرم، پرونده یا کیفرخواست به دادگاه عمومي جزائي ارسال 
مي شود. هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت 
تمکین اون ندهد یا از تادیه، نفقه سایر أشخاص واجب النفقه امتناع کند 
به حبس تعزیزي درجه 6 حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم مي 
شود تعقیب کیفري منوط به شکایت شاکي خصوصي است و در صورت 
گذشت وي از شکایت در هر زمان تعقیب جزائي یا اجراي مجازات موقوف 

می گردد.

 نفقه زوجه در عقد ازدواج دائم و موقت 

دكتر سحر 
ناصربخت   
مدرس دانشگاه  و 
پژوهشگر حقوق 
مدرس داوري   

حقوقی

فئودور  از  مشهوری  رمان  مکافات  و  جنایت 
داستایفسکی، نویسنده پرآوازه روسی است که در زمره 
مهم ترین شاهکارهای تاریخ ادبیات جهان به شمار 
می آید. داستایفسکی آثار بسیاری از خود برجای 
آزردگان،  برادران کارامازوف،  از جمله  گذاشته است 
مردمان فقیر، خاطرات خانه مردگان، تسخیر شده 
ها، ابله و البته جنایت و مکافات که همه آن ها در نوع 
خود بی نظیر و خواندنی هستند. به گفته بسیاری، 
آثار داستایفسکی آینه تمام نمای شخصیت درونی و 
بیرونی او هستند. موجودی پیچیده، متفکر، شگفت 
انگیز، دردمند و رنجور، طعم فقر و مرگ را چشیده و با 
هزاران موج در زندگی اش باال و پایین رفته که لحظه ای 
قلم را زمین نگذاشته و از کوچک ترین فرصتی برای 
بیان اندیشه هایش از زبان شخصیت های جورواجور 
قرار  با  او  است.  نکرده  چشم پوشی  کتاب هایش 
کدام  هر  که  اش  داستانی  های  شخصیت  دادن 
به نحوی خود داستایفسکی هستند، در موقعیت 
های گوناگون، علل فلسفی، فرهنگی، اجتماعی 
و اعتقادی اعمال و اندیشه های آن ها را می سنجد. 
تمرکز اصلی داستایفسکی در نوشته هایش بر روشن 
ساختن اندیشه ها و روح و روان قهرمانان کتاب هایش 
بوده است. داستایفسکی اهمیت ویژه ای برای مسائل 
اخاقی قائل است و کتاب های او به طور عمیقی 
درباره انسان بودن و چگونگی انتخاب نحوه زندگی 
است. همین امر از دالیل مهم جاودانگی آثار او است.

از  بسیاری  عقیده  به  که  مکافات  و  جنایت  اما   
منتقدان بهترین اثر داستایفسکی است، مانند دیگر 
شاهکارهای او از یک سلسله اتفاق های پیچیده و به 
هم پیوسته تشکیل شده و دارای قهرمانان متعدد و 
متفاوتی است که در برخی نیکی و در برخی شرارت 
غلبه دارد. گرچه داستایفسکی هرگز به مطلق بودن 
خیر یا شر در ذات شخصیت هایش معتقد نیست. این 
کتاب همچنین یکی از نمونه های خوب ادبی است 
که نشان می دهد عنوان کتاب چقدر می تواند گویای 
تردید  بی  و  جنایت  یک  داستان  باشد.  محتوایش 
مکافاتی که هر جنایتی در پی دارد. در واقع تمرکز 
اصلی نویسنده در این کتاب خود جنایت نیست بلکه 
نتایج و پیامدهای آن است. شکنجه  ای درونی و نبردی 
نفس گیر میان وجدان آگاه و بیدار و نفس سرکش و 
یاغی در انسان، پس از ارتکاب جنایت و حتی پیش از 
آن. داستایفسکی در جنایت و مکافات سعی دارد یکی 
از سوال های بنیادین اخاقی را از خودش، قهرمانان 
کتابش و خوانندگانش بپرسد؛ به روش های متفاوت و 
در موقعیت ها و شرایط گوناگون آن را تجزیه و تحلیل 
می کند؛ همگی را به تفکر درباره آن وا می دارد و از دید 
انسان های متفاوتی به آن نگاه می کند؛ به گونه ای که 
درنهایت همگی به جواب یکسانی خواهند رسید. 
آن سوال مهم این است که »آیا جنایت با ذات انسان 
سازگار است یا نه؟!« آیا جنایت می تواند توجیه پذیر 
باشد و آیا می  توان به نفع گروهی از جامعه، جنایت را 

مجاز و حتی ارزش برشمرد؟!
 رمان جنایت و مکافات، داستان زندگی یک دانشجوی 
رشته حقوق به نام رادیون رومانویچ راسکولنیکف)رودیا( 
را روایت می کند که فقر و تنگدستی از پا درش آورده 
تا حدی که قادر به ادامه تحصیاتش در دانشگاه 
نیست و آن را رها می کند. به شدت درونگراست و از 
هرگونه تماس و ایجاد رابطه با دیگر همنوعانش به 
خصوص پس از ارتکاب جنایت وحشت می کند. برای 
خودش اصولی دارد و هیچ اصل و قاعده تحمیلی 
از جامعه را نمی پذیرد. شخصیتی آزمون گرا که برای 
آزمودن اندیشه های پیچیده اش که حتی خود نیز از 
تحلیلشان عاجز است و بارها آن ها را پوچ، بی اساس، 
شیطان صفتانه، نفرت انگیز و منزجرکننده می خواند، 
تا آخرین مرزها پیش می رود و حتی پا را فراتر می گذارد 

و رنج حاصل از آن را هم به جان می خرد؛ تا آنجا که 
برای آزمودن فرضیات خود درباره وجدان و طبیعت 
انسان و با توجیه اندیشه هایش به نفع جامعه، دست به 
قتل پیرزنی رباخوار و خواهر معصومش که غیرمنتظره 
به هنگام وقوع قتل در صحنه حاضر می شود، می زند. 
راسکولنیکف، پیرزن رباخوار را شپشی بی فایده برای 
اجتماع می داند. حشره ای کثیف که خون بینوایان را 
می مکد و با این توجیه ها، انگیزه جنایت و دزدی در 

او شکل می گیرد.
حقیقت  در  و  راسکولنیکف  نظر  از  اول  نگاه  در   
به  توان  نمی  با قدرت  را جز  آزادی  داستایفسکی، 
هستند.  قدرت  مظهر  ناپلئون  و  پول  و  آورد  دست 
قدرتی که اگر نتوان آن را به طریق معمولی به دست 
آورد، ارتکاب جنایت برای دست یافتن به آن) به شیوه 
ناپلئون( مجاز شمرده می شود. راسکولنیکف یک 
آدمکش فطری نیست؛ دزد هم نیست و اگر درصد 
و  درستکار  آدم  مال  نمی خواهد  برمی آید،  دزدی 
شرافتمندی را بدزدد. حتی بر این نظر است که اگر 
از روی نیاز چیزی از پیرزن رباخوار داستان، بدزدد، 
در حقیقت پول هایی بوده که از روی ناچاری و فقر و 
بابت نزول به او پرداخته است. او مانند ناپلئون فکر می 
کند که در هر اجتماعی، گروهی ابزار کار و گروهی مغز 
متفکر جامعه اند؛ بنابراین چه اهمیتی دارد که عده ای 
از توده مردم و ابزار کار، برای پیشرفت و ترقی جامعه 
فدا شوند؟! اگر پای مصالح و رفاه جامعه در کار باشد، 
قربانی کردن حشره ای کثیف که خون بینوایان را می 
مکد، چه اهمیتی دارد؟! به عقیده او هدف وسیله را 

توجیه می کند.
 با این همه الیه های عمیق سرشت راسکولنیکف این 
استدالل ها را نمی پذیرد؛ آن ها را تصورات و توجیه 
هایی پوچ و واهی برمی شمرد و خود را به جرم سرقت و 
قتل به محاکمه می کشاند اما افسوس پس از ارتکاب 
جنایت و دزدی. راسکولنیکف قاتلی است که در عین 
حال قاضی خودش می شود و پیش از آن که قانون 
به سراغش بیاید و او را به دادگاه بکشاند، خودش این 
کار را می کند. راسکولنیکف که برای به دست آوردن 
قدرت و پول، جنایت را مجاز و توجیه پذیر شمرده بود، 
پس از ارتکاب آن، دچار پشیمانی وحشتناکی می شود 
که او را ضعیف و ضعیف تر می کند. عذاب وجدانی 
که دست به گریبان او شده، از او فردی بیمار و ناتوان 
می سازد که حتی قادر به خرج کردن پول و جواهراتی 
که دزدیده، نیست. به شدت رنج می برد و شکنجه می 
شود. شکنجه هایی که به مراتب از مجازات جسمی 
و قانونی دردناک تر هستند؛ تا جایی که کارش به 
جنون می کشد و در نهایت استیصال تصمیم می 
گیرد به عذاب وجدان و ترسش خاتمه داده و خود را به 
کانتری محل معرفی کند؛ در حالی که هرگز به رهایی 
کامل از عذاب وجدان اعتقاد ندارد. اما درست همان 
جایی که تصمیم می گیرد خود را از زیر بار عذابی که به 
تنهایی حمل می کرد، رها کند؛ به مارمادف سانحه 
دیده که قبل تر در کافه ای با او همکام شده بود، 
بر می خورد و تاش می کند او را نجات دهد. اکنون 
راسکولنیکف قاتل که مدت هاست با عذاب وجدان 
هایش درگیر است، برای نجات جان مردی می کوشد 
که او هم مدت هاست درگیر مکافات و شکنجه بوده؛ 
مرد  مارمادف،  دیگرش!  نوع  از  اما  مکافات  بله 
همیشه مستی است که اعتیادش به الکل، او را از 
خانه و خانواده اش طرد کرده و زندگی فقیرانه و سراسر 
درد و رنجی را برای همسر بیمار و فرزندانش به ارمغان 
در  و  مارمادف قهرمان دیگر داستان  آورده است. 
حقیقت داستایفسکی، معتقد است فقر عیب نیست 
ولی مسکنت، عیب است. معتقد است در تهیدستی 
انسان ها عزت نفس ذاتیشان را دارند اما در مسکنت 
هرگز. مسکین، خودش عزت نفس ذاتی اش را می 

بنابراین دیگران هم تاشی برای حفظ آن  کشد و 
نخواهند کرد؛ حتی اجازه تعرض به آن را به خودشان 
می دهند. مارمادف می گوید خود آدم مسکین دارد 
به خودش توهین می کند. روی آوردن به نوشیدن و 
اعتیاد هم، از همین جا سرچشمه می گیرد. در واقع 
مارمادف هم، قاضی خودش شده و خودش را به 
میز محاکمه کشانده است. با آنکه شاید دیگران ندانند 
اما خودش خوب می داند که عزت نفسش را کشته و 
لذا از کتک خوردن توسط زنش و اعتیاد به الکلی که 
همه دار و ندارش را گرفته، رنج که نمی برد هیچ بلکه 
لذت هم می برد. راهی که مارمادف برای شکنجه 
و محاکمه خودش انتخاب کرده، عجیب اما شایع 
در بین اجتماع است: فرار از زیر بار مسئولیت و غرق 

شدن هر چه بیشتر در بدبختی و ناتوانی!
 در داستان زندگی مارمادف، به دو زن برمی خوریم 
که برخاف او و علی رغم فقر، عزت نفس ذاتی شان 
را نکشته اند. کاترینا ایوانونا، همسر مارمادف که زنی 
تحصیل کرده از خانواده ای اصیل است؛ از بیماری 
سل رنج می برد و شب و روز برای نجات خانواده از 
فقر می کوشد؛ کف اتاق را خودش می شوید و نان 
سیاه می خورد اما تحملش را ندارد که با بی احترامی 
یا  و زن دوم، سوفیا سمیونویچ  برخورد کنند.  او  با 
سونیا، دختر مارمادف که در همان شب سانحه، 
راسکولنیکف او را دیده، پاکی و معصومیت ذاتیش را در 
می یابد و عاشقش می شود. داستایفسکی این رابطه 
را به نشانه مهر خداوند به انسان خطاکار استفاده کرده 
است. راسکولنیکف که پس از ارتکاب جنایت، درگیر 
نبردی درونی، سخت و طاقت فرسا شده بود، حاال 
با دیدن سونیا، کم کم قدرت از دست رفته خود را باز 
می یابد؛ رفته رفته هوشیار می شود و زندگی می یابد؛ 
درست شبیه محکوم به مرگی که در آخرین لحظه و به 
شکلی دور از انتظار بخشیده می شود. گرچه هیچ 
گاه به طور کامل از عذاب وجدان رهایی نمی یابد 
و در نهایت به اصرار سونیا به قتل اعتراف می کند. 
موضوعی که در این قسمت از داستان مورد بررسی 
قرار گرفته، عشق است؛ نیرویی رستگاری بخش که به 
انسان قدرت و عزت می بخشد. راسکولنیکفی که پول 
را مظهر قدرت می دانست و در راه به دست آوردن آن 
مرتکب جنایت شده بود و با ارتکاب این جنایت، علی 
رغم به دست آوردن پول و جواهرات، ضعیف شده بود؛ 
حاال به مدد عشق، قدرت می یافت؛ می توانست از 
جایش برخیزد، مسئولیت کارش را بپذیرد و اعتراف 
کند. راسکولنیکفی که پیوندش با بشریت و به طور 
کلی زندگی را با قیچی برنده ی جنایت و به دستان 
خودش قطع کرده بود، اکنون می توانست به کمک 
نیروی عشق، این پیوند کامًا بریده شده را تا حدودی 
اندیشه های  آنچه  برخاف  بنابراین  کند.  ترمیم 
ابتدای داستان نشان  در  و  راسکولنیکف در ظاهر 
می داد، چیزی که به انسان قدرت، عزت و مسئولیت 
می بخشد، جنایت و خشم نیست بلکه نگاهی سرشار 

از عشق است.
 در جنایت و مکافات، شخصیت های متعدد و قابل 
و  راسکولنیکف  خواهر  دونیا،  مانند  دیگری  توجه 
رازومیخین، دوست صمیمی راسکولنیکف نیز وجود 
دارند که در نوع خود بسیار جذاب هستند. گرچه 
موضوع کتاب یعنی جنایت و مکافات، در نگاه اول تنها 
به راسکولنیکف اشاره دارد اما اگر به تک تک اتفاقات و 
شخصیت های داستان عمیقًا فکر کنیم، می بینیم که 
همگی آن ها با موضوع کتاب دارای ارتباطی معنادار 

هستند.
رمان بزرگ و فوق العاده جنایت و مکافات، بارها به 
فارسی ترجمه و منتشر شده است. مهری آهی، پرویز 
شهدی، اصغر رستگار، احمد علیقلیان، حمیدرضا 
آتش برآب، علی صحرایی، محسن سلیمانی و نسرین 
محمدی از جمله مترجمان این رمان به فارسی بوده 
اند. اما از میان این لیست، فقط دو ترجمه ی مهری 
آهی و حمیدرضا آتش برآب، از زبان مبدا یعنی زبان 

روسی بوده است.
 داستایفسکی جنایت و مکافات را در سال ۱۸۶۶ 
آرمان  »جنایت  که  روزگاری  در  نوشت.  میادی 
خواهانه« از مفاهیم مهم اندیشه های انقابی بود؛ 
جنایتی که انسان را از حیوانات پایین تر و آرمانی که 
انسان را از فرشته ها باالتر می برد و جایگاه انسانی که 
دائمًا بین این دو در نوسان است. حال اگر انسانی فکر 
می کند فردی شایسته و خارق العاده است، آیا می تواند 
از موضع قدرت و باالتر از اخاق و قانون دست به هر 
عملی حتی جنایت بزند؟!  و در این صورت آیا به 
آرمانش هر چند اخاقی و ارزشمند دست می یابد؟! 
آیا جنایت، مکافاتی در پی نخواهد داشت؟! حتی اگر 

دیگران ندانند... .

درآمدی بر کتاب جنایت و مکافات

دکتر فاطمه فخری 
فخرآبادی
دکترای شیمی_
اصفهان

  وجیهه  بای 
مربی و كارشناس 
 صنایع غذایی
 فنی حرفه ای

 استان بوشهر    

آشپزی
کله  دانسلته  ملی  ازدواج  هنلگام  در  ملردی 
همسلرش کارمند دولت اسلت و بلا رضایت به 
ایلن املر بلا  او ازدواج کلرده اسلت. آیلا اکنلون 
پلس از  گذشلت مدتلی از وقلوع ازدواج  ملی 
توانلد  مانع از اشلتغال  وی به آن شلغل  شلود 

خیر؟  یلا 
هر چند اشلتغال زن در سلازمان هلای دولتی 
را نملی تلوان منافلی بلا حیثلت او تلقلی کلرد 
لیکلن حکلم ملاده 1117 قانلون مدنی به طور علام و اطاق این اسلت 
کله شلوهر ملی توانلد زن خلود را از حرفه یلا صنعتی که منافلی مصالح 
خانوادگلی یلا حیثیلت خلود یلا زن باشلد منع کنلد بنابرایلن در صورتی 
هلم کله شلوهر قبلل از ازدواج بله وضلع اسلتخدامی زن آگاه بلوده و بلا 
رضایلت کاملل بر این، صیغه عقد نکاح جاری شلده باشلد ملی تواند از 

اختیلار قانونلی خود اسلتفاده کند.
هلر چند شلخصا نمی تواند از اشلتغال همسلرش جلوگیلری کند و بهر 
تقدیلر بایلد طلی دادخواسلتی بله ادعا و رد درخواسلت شلوهر مبنی بر 
اینکله حرفله یلا صنعت عیلال او منافلی با مصاللح خانودگلی و حیثیت 

خلود و یلا زن اسلت  رسلیدگی و نفیلًا یلا اثباتلًا در موضلوع اظهلار نظلر 
نماید.

منع اشتغال زوجه

امیرحسین 

حسین زاده

 لیسانس حقوق

حقوقی

استـاد  
حمیـدرضا  جعفری

طب سنتی

...رسم دیگری که 
مایه افتخار داشت 
انداختن  راه  به 
های  دسته 
عزاداری بود که در 
دوره اسامی شکل 
گرفت. این دسته علم هایی را با خود حمل می 
کردند وبا هم آوازی ماجرای کربا را برای مردم 
شرح می دادند. به مرور زمان آوازهای جمعی 
کمتر شد و استفاده از نشانه ها اهمیت بیشتری 

پیدا کرد.
دردوره صفویان که مذهب شیعه در ایران رسمی 
شد از شبیه خوانی حمایت بسیار به عمل آمد 
و برای شبیه خوانان به یک حرفه موقت تبدیل 
شد. دردوره نادر شاه افشار که سنی مذهب بود 
و عاقمند به دوستی ایران و عثمانی، از این 
نمایش شیعی تا حدودی جلوگیری شد اما بعد 

در دوره زندیه ادامه یافت.
و در عهد قاجار که طبقات فقیر مانند پدیده 
از  تجمل  مانند  مرفه  طبقات  و  مذهبی،  ای 
دردوره  یافت.  آن حمایت می کردند گسترش 
ناصرالدین شاه تعزیه در تکیه ها اجرا میشد که 

تکیه دولت معروفترین این تکیه ها بود.
محصول  دار  خنده  و  آور  نمایش های شادی 
تلخ ترین دوران اجتماعی ایران است و نوعی 
اعتراض به ناهنجاری ها و اجحاف و استبداد. 
نمایش های خنده دار در بسیاری موارد محتوای 
انتقادی داشتند و از اواسط عهد صفویه دسته 

های دوره گرد به دعوت اشراف در منازل آنان 
اجرا  تقلید  و  مضحکه  رقص،  از  هایی  برنامه 
می کردند. بازیگران نسبت به روحیه تماشاچی 
سبک خود را تغییر می دادند. کچلک بازی، بقال 
بازی، تقلید چهارصندوق و غیره نمونه های این 
اجراها بودند و در تمامی آنها نقش زنان را جوانان 

تازه بالغ بازی می کردند. 
سیاه یکی از شخصیت های اصلی این نمایش 
هاست. سیاه اکثرا نقش نوکر را دارد و حرکاتش 
و  مسخرگی  حین  در  اما  است  دلقکان  مانند 
سادگی زیرک و دانا است و زبان رک و تیزی دارد. 
شخصیت سیاه در نمایشهای تخت حوضی قتبر 

نام داشت.
در دوره ناصرالدین شاه مسخره ی معروفی در 
دربار بود به نام کریم شیره ای که چند همکار هم 

داشت و در حضور شاه بقال بازی می کردند.

 ادامه دارد....

تاریخچه تئاتر ایران

 به قلم :

فرخنده محمدی



و  جوان  محقق  زنگنه«  مهدی  محمد  »دکتر 
از   دامپزشکی  ای  حرفه  دکترای  دانش آموخته 
دانشگاه رازی کرمانشاه جزء ۲ درصد دانشمندان 
ارئه شده از سوی  برتر جهان است طبق فهرست 
پایگاه  داده های  اساس  بر  که  استنفورد  دانشگاه 
اسکوپوس در مجله Plos biology  منتشر شده از 

۱۶۱ هزار پژوهشگر سراسر جهان است. 
وی متولد سال ۷۱ و نفر اول ورودی سال ۹۱ است 
و  رازی  دانشگاه  برتر  پژوهشگر   ۹۴ سال  در  که 

دانشجوی نمونه کشور شد. 
در سال ۹۵ جزء استعدادهای درخشان بنیاد ملی 
نخبگان ایران و در سال ۹۷ هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ایام شد و هم اکنون نیز عضو هیات 

علمی دانشگاه ملی ایام است.
امسال توانستم با استفاده از سهمیه استعدادهای 
ژنتیک  تخصصی  دکترای  دانشجوی  درخشان، 

مولکولی انسانی شوم.
بنده زمانی که از دکترای عمومی دامپزشکی حتی 
علمی  هیات  عضو  بودم،  نشده  فارغ التحصیل 

دانشگاه علوم پزشکی ایام شدم. 

به خاطر سهمیه استعدادهای درخشان  و تعداد زیاد 
مقاالت بود. 

است.  کرده  پیشرفت  خیلی  دامپزشکی  دکترای   
دکترای  میانگین  از  دامپزشکان  درآمد  میانگین 
عمومی پزشکی و داروسازی خیلی باالتر رفته است. 
مهم ترین مساله ای که وجود دارد این است که در 
تمام دنیا دامپزشکی زیر مجموعه وزارت بهداشت 
است اما در ایران زیرمجموعه وزارت علوم قرار دارد . 

با بچه های  در حالی که ۸ ترم اول ما دامپزشکان 
دانشکده  اساتید  حتی  است.  یکسان  پزشکی 

پزشکی برای ما تدریس می کردند. 
خانم دکتر دستجردی وزیر اسبق بهداشت نیز این 
طرح رشته دامپزشکی زیرمجموعه وزارت بهداشت 
باشد را به مجلس برد و تصویب هم کرد، اما متاسفانه 
و  کردند  کنسل  را  آن  شدند،  وزیر  که  بعدی  نفر 

دامپزشکی در وزارت علوم باقی ماند. 
ما ۲ رشته در دنیا داریم که مدیسین و علم دکترا 

هستند، یکی دامپزشکی و دیگری پزشکی است. 
آموزش دامپزشکی باید در فضا وزارت بهداشت قرار 
بگیرد، تا مشکاتی در زمینه امکانات پژوهش نداشته 
باشیم کمااینکه  تمامی آزمایش های ما با آزمایشگاه 

پزشکی یکسان است.
هزینه تحقیقات حداقل 10 میلیون تومان است که 
اگر تجهیزات از صفر تا صد داشته باشید، هزینه 

پژوهش خیلی پایین می آید.
 به همین خاطر است که در کشور ما هر ساله به دلیل 
افزایش تحریم ها با کاهش امکانات، سطح رنکینگ 

پژوهشی مواجه می شویم . 
باید تعداد شرکت های دانش بنیان در کشور بیشتر 
شود تا بتوانند پایه های پژوهشی ازجمله کیت ها را 
بسازند و در اختیار پژوهش کشور قرار دهند. مثا 
اگر قرار است یک کیت با ۳ میلیون تومان وارد کشور 
شود، یک شرکت دانش بنیان ایرانی می تواند آن را با 
۵۰۰ هزار تومان بسازد و با ۷۰۰ هزار تومان در اختیار 

ما قرار دهد.
برای غیر کاربردی  را  متاسفانه خود کشور شرایط 
بودن تحقیقات به وجود آورده است. مثا من یک 
مقاله در مورد یک داروی ضد سرطان کار کردم. اگر 
بخواهم آن داروی ضد سرطان را در کارآزمایی بالینی 
بیاورم، حداقل ۵ سال برای من وقت گیر است و در 
این مسیر سنگ های زیادی جلوی پای من وجود 

دارد، 
 ۲۰ ، تولید بشود  را  پژوهش، محصولی  یا در یک 
امتیاز برای شما دارد، در حالی که اگر یک مقاله 
پژوهشگر، ۲  من  می گیرید.  امتیاز  بنویسید، ۱۰ 
مقاله را در ۲ ماه می نویسم و ۲۰ امتیاز را می گیرم و 
دیگر به دنبال تولید آن محصول نمی روم. محصولی 

که ممکن است ۴ سال وقت من را بگیرد.
از مسئولین دارم، مقام معظم رهبری   ایی   گایه 
می فرمایند که شرایط را برای جوانان فراهم آورید 
که اینها آینده سازان مملکت هستند. اگر به جوانان 
بیشتر اعتماد شود و بیشتر آنها را به کار گیرند، کشور 

پیشرفت خواهد کرد.
آرمان های  خواهشمندم حداقل در مسیر تحقق 
اندازی نشود و مشکات را بر طرف  کشور سنگ 

کنید و کمک جوانان بیایید.

با پشتوانه شما مردم عزیز، آینده شهر و کشور در دستان جوانان است
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جهان شود لب پر خنده ای ،اگر مردم/کنند دست یکی ،در 
گره گشایی هم )صائب تبریزی(

هر اجتماع و گروهی با هدفی و به منظور خاصی تشکیل 
می شود و افراد تشکیل دهنده ی آن گروه ،در تقسیمات 
کاری خود،مسوولیت و اختیار دارند و هماهنگی بین همه 
ی افراد و با دیدن آموزش ها و مهارت های الزم ،می توانند، 

نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
هر کانون یا انجمن و یا شورا نیز اجتماع کوچکی از انسان 
هاست که اگر ضوابط و قوانین کار گروهی و تیمی در آن 

رعایت شود به اهداف مطلوب خواهند رسید.
در اینجا ))مهارت(( و مهارت آموزی از دو جنبه تعبیر می 
شود:یکی،که هر تشکلی ،انجمنی و شورایی باید مهارت 
های الزم ،قوانین و چارچوب های ضروری و مسوولیت ها 
و اختیارات آن تشکل را داشته باشد و مهارت الزم را دیده 
باشد. دوم، اینکه افراد فنی و حرفه ای، کسانی که یک یا 
چند مهارت الزم را داشته باشند به گروه و تشکیل گروه 
و تیم ،جهت تعلیم و تعلم ،جهت یادگیری در گروه و یاد 
دادن به گروه ،بیشتر تمایل دارند .و جامعه مجموعه ای 
از همین گروه ها و تشکات می باشد که افراد مهارتی 
و فنی می توانند ،نقش بهتری را در این اجتماعات  ایفا 
کنند ؛به عبارتی رابطه مستقیمی بین ))مهارت آموزی (( 
و انسان های ماهر با »شوراها و انجمن ها «وجود دارد ،هر 
تشکلی ،زمانی موفق است که از انسان های ماهر در تمام 
زمینه های نظری و فنی برخوردار باشد و هر انسان ماهری 
زمانی می تواند ،مهارت خود را منتقل و گسترش دهد که 
در بین اجتماع و گروه های عاقه مند زندگی کند و رمز 
موفقیت هر دو ارتباط آنها به همدیگر است و نوعی رابطه ی 
الزم و ملزومی بین مهارت و گروه برقرار است و از طرفی ، هم 
در زندگی فردی و هم تیمی و گروهی به فن و حرفه و مهارت 
انسان های ماهر نیاز ضروری است. ابتدا به اهمیت اجتماع 
و شناخت جامعه و سپس چارچوب و قوانین کار گروهی و 

ضروریات آن و مهارت در شناخت آن می پردازیم:

  تو بر روی زمین یک فرد واحد نیستی ،بلکه جزئی از کل 
و اندکی از بسیار باشی ،تو را بر زمین از آن نهاده اند که با 
دیگر آفریدگان ،هماهنگ شوی و در بساط نمایش آفرینش 

به نوبت خویش به بازی ،بپردازی. )پوشه(
  تو که از دیگران پیروی نمی کنی، چرا دیگران از تو پیروی 

کنند؟. )سعید نفیسی(
  خوبی ها و بدی های اجتماع به دست ما ساخته شده 
است و به جای ناله ،جای آن را دارد که در صدد رفع آن 

برآئیم. )هوگو(

مهارت اثر بخشی کارگروهی:
 مدیریت تمرکز و توجه به چشم انداز رهگشا برای گروه.
  مدیریت معنا بخشی و جهت دهی به چشم انداز گروه.

  مدیریت اعتماد و اعتمادسازی در گروه.
 مدیریت خویشتن و جست و جو برای خود آگاهی و عزت 

نفس.

طریق  از  کارگروه  درونی  تعارضات  رفع  راهکارهای   
مدیریت ارتباطات

 مهارت گوش دادن موثر : 
اغلب اعضای گروه با نیت پاسخ دادن به سخنان دیگران 
گوش می دهند ،نه اینکه قصد درک آن را داشته باشند. 
از همدلی و درک  گوش دادن موثر ،گوش دادن سرشار 

کردن است.
  مهارت چانه زنی: چانه زنی روی حل مسئله یا مشکل 

،توسط اعضای گروه .
 مهارت مشاوره گروه : در این مرحله ،الزم است زمانی که 
در گروه اختافات شدیدی وجود دارد، از طریق تصدیق 
کردن ،گوش دادن ،پاسخ دادن و حل اختافات باقیمانده 

،گامهایی جهت حل تعارضات برداشته شود.

نکات قابل توجه در مورد یادگیری گروه ها 
تواند عملکرد هر  یادگیری می  به  اندازه  از  بیش  توجه   

گروهی را به خطر اندازد .
 همیشه یادگیری بیشتر، منجر به عملکرد بهتر نمیشود .

 گاه یادگیری و تجربه آموزشی ،گروه را وادار به کنار گذاشتن 
راه حل های مناسب و انتخاب رویکردهای ناآزموده می کند.

   در مورد گروه های برتر، تاکید بیش از اندازه بر یادگیری، 
گاه باعث نزول عملکردشان می شود.

 گروه های ضعیف با تاکید بیشتر بر یادگیری، شاهد بهبود 
بیشتر در عملکرد خود هستند.

  رهبران گروه ها باید فعاالنه در جهت کسب یادگیری تیم 
خود، تاش کنند.

 اگر مردم مرا نشناسند ،غصه نخواهم خورد، ولی من اگر 
مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. )کنفوسیوس(

  اگر زنجیری به گردن دیگری بیندازید، سر دیگر آن بر 
گردن خودتان گره میخورد. )امرسون(

  اگر نسل حاضر نمی داند به کجا می رود، دلیل آن این 
است که رویای اجداد خود را تعقیب می نماید.

  انسان حیوانیست اجتماعی . )ِسِرنگ(
  انسانی که معنی و هدف زندگی را بداند خود را نه تنها با 
افراد ملت خویش برابر خواهد دانست،بلکه با تمام اقوام 

دیگر نیز مساوی خواهد شمرد. )تولستوی(

انواع گروه
  گروه هایی که اعضای آن به طور تمام وقت به عنوان 

بخشی از یک کار و تجارت، همکاری نزدیکی با هم دارند.
 گروه هایی که به منظور انجام پروژه ای خاص تشکیل می 

شوند و پس از اتمام کار ،منحل می گردند.
  گروه هایی که اعضای آن به طور منظم و با فاصله زمانی 

خاص،یکدیگر را ماقات می کنند.
تشکیل  درون یک مجموعه  که  غیر رسمی    گروههای 
می شوند و ارتباط میان اعضای این تیم، اغلب به صورت 

گفت و گو و محاوره های روزمره است.

 آنچه کارگروه ها باید انجام دهند :
 مبادله ی داخلی اطاعات :تقسیم اطاعات با یکدیگر 

در گروه 
 مبادله ی خارجی اطاعات :تبادل اطاعات مرتبط با افراد 

خارج از گروه .
 تقسیم کار :تعیین اینکه چه عضوی در گروه، زمان، دانش 
و مهارتهای کافی را برای انجام وظیفه ی خاصی ،دارا می 

باشد .
 شکل دهی روابط داخلی :اعضای گروه، باید یکدیگر را 

بشناسند تا از مهارت ها و دانش دیگران اطاع یابند.
ادامه دارد...

 مهارت آموزی و رابطه ی آن با تشکالت)کار گروهی و تیمی(

 به قلم :

  دکتر لیراوی

رزومه خانم عارفه روئین: 
مدرس  ویراستار،  شاعر،  نویسنده،  روئین  عارفه 
داستان نویسی و فیلم  نامه  نویسی، مدیر انجمن ادبی 
هفت آسمان در تهران، در یک خانواده فرهنگی به دنیا 
آمد. دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان را در مدارس 
تهران گذراند. سوم راهنمایی بود که از بین پنج هزار نفر 
به عنوان خبرنگار افتخاری هفته نامه اطاعات برگزیده شد. از دوران دبیرستان 
رو به گفتن شعر آورد. دوم دبیرستان بود که به کرج آمد. بعد از اتمام دبیرستان؛ 

روانشناسی، کارگردانی و حقوق خواند.  
 -او دارای پایان دوره مددکاری اجتماعی، کارگردانی و کارشناسی حقوق می باشد. 

 -نویسندگی و کارگردانی چهار فیلم کوتاه را در کارنامه خود دارد.
 -مدتی مشاور خانواده و مشاور حقوقی بود.

بعد به نوشتن داستان روی آورد. با مجات کیهان بچه ها، رشد، کودک و نوجوان 
بلوچ مسلمان سیستان و بلوچستان، روزنامه خراسان، مجله آب نبات، رشد و... 

همکاری دارد.
_ او نویسنده و کارگردان فیلم یک دقیقه  ای دست دوستی است که در جشنواره 

فیلم قم برگزیده شد. 
_ در دورانی که فیلم  نامه می نوشت یکی از فیلم  نامه  هایش برگزیده کشوری 
فیلم نامه نویسی جانباز شد و یکی دیگر از فیلم نامه هایش مقام اول فیلم نامه نویسی 

کشور) تندیس، دیپلم افتخار، شش سکه تمام بهار آزادی( را به دست آورد.
_ یک دوره داور جشنواره فیلم کوتاه بود. 

_ یک دوره برگزیده جشنواره شعر در استان البرز شد.
_ خبرنگار روزنامه ابرار در کرج بود. 

_ مدتی مدیرمسئول نشریه سیرو سیاحت ویژه کرج بود.  
_و مدیرمسئول و مؤسس نشریه  رهرو در دانشگاه بود. 

در چندین جشنواره به عنوان دبیر، داور و داور ناظر حضور داشت.
 دبیر سومین جشنواره سراسری هنرمندان در استان البرز 

 داور ناظر هشتمین جشنواره سراسری که برای نظارت به قزوین رفت.  
 داور ناظر جشنواره میراث حسین در استان تهران

 داور اولین جشنواره سراسری تحریر خیال  
مّدرس داستان نویسی و فیلم نامه نویسی در دانشگاه 

 مدرس داستان نویسی در بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس 
 مدرس داستان نویسی در تهران 

 مسئول انجمن ادبیات داستانی استان البرز به مدت چهار سال  
 برگزیده جشنواره ادبی یوسف در استان البرز 

 نویسندگی نمایشنامه طنز برای رادیو
 دارای گواهی اولین کارگاه آموزشی سومین جام باشگاه های کتاب خوانی کودک 

و نوجوان
 برگزاری ورکشاپ آموزش داستان نویسی در خانه هنرمندان استان البرز

 برگزاری ورکشاپ آموزش داستان نویسی دوروزه در دانشگاه پیام نور کرج واحد 
گوهردشت 

 نویسنده ی مجله و اپلیکیشن صوتی شبکه تخصصی کتاب الکترونیکی کودکان 
دانی و تبدیل حدود پنجاه تا از داستان هایشان برای قصه های مناسب خواب 
کودکان ازجمله 1- پس نیش من کو، خروس دم قرمزی، خانه خوشمزه کرم 
کوچولو، ماشین اصاح بابا، غنچه ای که نمی خواست باز شود، پشت کوه های 

قهوه ای، شاپرکی که سنجاق سر شد، چادر گل دار، ابرهای بازیگوش و...
البرز نیز   ایشان مسئول، مؤسس و دبیر انجمن ادبی هفت آسمان در استان 

می باشند.  

 آثار چاپ شده: 
1- سمفونی خزان انتشارات نظری 2- ثانیه های خیس انتشارات ستاره جاوید 3- 
قطاری با خاطره های مست انتشارات ستاره جاوید 4- وقتی که خورشید خندید 
انتشارات ستاره جاوید 5- داستان های چکاوک به صورت مشترک نشر فروغ سپهر 
6- کیسه خنده انتشارات نظری 7- بازی سکوت انتشارات دانشیاران ایران 8- تیتر 
روزنامه انتشارات دانشیاران ایران 9- گیسو مجموعه آثاری از منتخبین بین المللی 

نشر عطران 10- صندوقچه قصه به  صورت مشترک نشر آئی سا
زیر چاپ: 1- ماهی که سین ندارد نشر مبارک 2- چراغ های ناتمام

رسیده  چاپ  به  و  ویراستاری شده  روئین  عارفه  خانم  توسط  که  کتاب هایی  و 
عبارت اند از: 1- زانا خروس پرادعا 2- آخرین خواسته 3- ماجراجویی های آرن 
در دریا 4- درختی که پرنده شد 5- پس دمم کو 6 – قصه زمستان 7- پسر شلخته 

8- آواز خرگوش و ...
زیر چاپ: 1- سبزه کشمیر 2 – برگ ریزان )رمان( 3- شعر من فریاد بی پایان من.

ایشان برای تمامی زنان وطنشان آرزوی موفقیت دارند.

گپ و گفتگوی دوستانه با خانم عارفه روئین شاعر و نویسنده و استاد 
داستان نویسی داشتیم.

1- خانم روئین عزیز لطفًا از آغاز فعالیت  تان در عرصه فرهنگی و افتخاراتتان 
در حوزه ادبیات برایمان بگوئید؟

از کودکی به کتاب و کتاب خوانی عاقه داشتم. یادم است کاس پنجم ابتدایی 
بودم و برای این که وقتمان در تابستان به بطالت نگذرد، کتابخانه ای را در منزلمان 

آماده کردم تا بچه های محل هم بتوانند از کتاب های کتابخانه استفاده کنند.
از دبیرستان؛ گفتن شعر در من جرّقه زده شد. اما بعدها از نوشتن شعر دور افتادم 
و به نوشتن فیلم نامه روی آوردم. حتی یکی از فیلم نامه هایم در کشور مقام اول 
را به دست آورد و بعد هم درگیر کارهای اجرایی و داوری آثار داستانی شدم و به 

سمت وسوی نوشتن داستان روی آوردم… 
۲- شعر یا داستان، کدام یک برای شما ارزش بیشتری دارد؟

مسلما نمی توان گفت کدام ارزش بیشتری دارد. این که در کدام مسیر افتاده ای 
مهم است. 

با شعر و دل نوشته شروع کردم و بعد به داستان نویسی روی  از سال ها پیش 
آوردم. نوشتن داستان برای کودک و نوجوان و بزرگ سال. بیشتر وقتم به نوشتن 
داستان می گذرد. دلیلش هم تماس مجات مختلف است. وقتی از من داستان 
می خواهند تمام تاشم را می کنم تا برایشان داستان بنویسم و دیگر فرصتی برای 
شعر گفتن نمی ماند و این نه به آن علت است که عاقه ای به شعر ندارم بلکه به 
این خاطر است که رودخانه ی خروشان داستان مرا همراه خود می برد. حاال هم 
بعد از چاپ چندین کتاب شعر مثل سمفونی خزان، ثانیه های خیس، قطاری 
با خاطره های مست و تیتر روزنامه، و چاپ چندین کار کودک بیشتر به نوشتن 

داستان برای مجات می پردازم. 
۳- داستان از دیدگاه شما، اگر بخواهید تشبیه کنید چه چیزی بالفاصله در 

افکارتان نقش می بندد؟
نوشتن داستان تا حدی شبیه پرتاب کردن قلوه سنگ در برکه ای آرام است. ابتدا 
در اثر فشار قلوه سنگی که نویسنده به درون برکه پرتاب کرده است، موجی از پی 
موجی دیگر پدید می آید. موج اول باعث ایجاد موج دوم و موج دوم، موج سوم را 
پدید می آورد و همین طور موج پشت موج تا جایی که برکه سکون خود را بازیابد. 
نویسنده می داند که قلوه سنگی که به درون برکه پرتاب خواهد کرد چند موج پدید 

می آورد و این چند موج از کجا شروع و به کجا ختم می شوند. 
 ۴_ کتاب » چراغ های ناتمام« و » ماهی که سین ندارد« را در دست چاپ 

دارید خالصه ی کوتاهی  از این کتاب ها را  برایمان بگوئید؟ 
چراغ های ناتمام را بر اساس زندگینامه ی سرهنگ منوچهر حجتی نوشته ام و دوران 
اسارت ایشان و سختی هایی را که متحمل شدند را به رشته ی تحریر درآورده ام.  
کتاب ماهی که سین ندارد برای کودکان نوشته شده و شخصیت های داستان 
غول ها هستند. غال غالک و غول غولک می روند تا قبل از آمدن پدرشان باب 
غولیچ برای سفره شان هفت تا سین بیاورند و بقیه ماجرا...  که توضیح زیادی 

نمی دهم تا بعد از چاپ خودتان بخوانید. 
۵_خانم روئین شما کار کودک و نوجوان هم دارید چه  فرقی بین کار کودک 
و بزرگ ساالن است؟ شاید عده ای فکر کنند نوشتن داستان برای کودکان 

راحت تر است نظر شما در این مورد چیست؟ 
همان طور که گفتم برای تمام گروه های سنی می نویسم. اما مسلمًا نوشتن برای 
کودکان سخت تر است چون وقتی برای بزرگ سال می نویسیم هیچ محدودیتی 

نداریم و قلم هر طور که بخواهد می نویسد و پیش می رود اما در نوشتن برای 
یا  کودک محدودیت داریم. چه کلمه ای بنویسیم که مناسب خردسال باشد 
کودک یا نوجوان. گاهی پیش می آید که داستانی می نویسم و وقتی برمی گردم و 
از اول می خوانم می بینم بعضی از کلمات مناسب آن گروه سنی که نوشتم نیست 
و حذف می کنم. در ضمن برای این که بتوانیم برای کودک بنویسیم باید کودکان را 

بشناسیم و کودک درونمان را فعال کنیم.
و   شعر  انجمن های  در  حضور  هستید  داستان نویسی  مدرس  ۶_شما 

کارگاه های داستان نویسی، چه تأثیری در نوشتن  تازه  واردها دارد؟ 
یا  انجمن ها  در  حضور  قاعدتًا  اما  شده  مجازی  همه چیز  که  حاضر  حال  در 
کارگاه های آموزش داستان می تواند انگیزه ای باشد برای نوقلمان. وقتی داستانی 
را که نوشته اند نقد می شود به معایب کار خود پی می برند. خوشبختانه کاس هایم 
در فضای مجازی چه درزمینه ی داستان نویسی و چه فیلم نامه نویسی آثار مثبتی 

داشته و هنرجوهایم قدم های مثبتی را در نوشتن برداشته اند. 
۷_ به عنوان یک مدرس داستان نویسی شما هنگام قفل شدن ذهن درروند 

نوشتن داستان چه راهکارهایی را توصیه می کنید؟ 
زمانی که برای مدتی متوقف شده اید می توانید با چندین کار کوچک خاص به 
نوشتنتان سرعت بدهید. یکی از این کارها مقدمه نویسی است. قبل از هر چیز 
یک قلم و کاغذ تهیه کنید یا در لپ تاپتان یک صفحه جدید بازکنید و اسمش را 
بگذارید مقدمه نویسی. در این صفحه درباره داستانی که می خواهید بنویسید 
توضیح دهید این که می خواهید داستانتان در چه ژانر و قالبی باشد یا شخصیت ها 
و قهرمانان داستانتان چه شکلی هستند... گاهی پیش می آید که ایده ی نوشتن 
چیزی را در سر داریم اما کارهایی سر راهمان قرار می گیرند یا صدای تردید آوری 
پس سرمان می گوید زحمت نکش فکر می کنی کی هستی؟ باید معامله ای با 
خود کنیم توصیه می کنم شما هم همین کار را بکنید.  به مدت یک ماه آن صدای 
تردید آور را نادیده بگیرید و خودتان را مجبور کنید که هرروز دو ساعت بنشینید 
و حدود هزار کلمه بنویسید و کار روزهای قبل را مرور نکنید. بعد از یک ماه شما 
حدود بیست هزار کلمه دارید. دیگر راه برگشتی نیست شما داستانتان را دارید 
کاراکترهایتان وجود دارند و روالی دارید که می توانید ادامه دهید. بعد می توانید 
به عقب برگردید و ویرایش کنید. بعد خواهید دید که دشوارترین و خاقانه ترین 

دستاورد زندگی تان را دارید. نکته اصلی در نوشتن این است که متوقف نشوید.
۸_آیا شده تجربیات خود را در قالب شعر بیاورید؟ داستان هایتان تا چه حد 

به واقعیت نزدیک تر است؟ 
شعر جوششی است و از درون می جوشد و باال می آید. باورهای درونی شاعر که او 
را به گفتن وامی دارد. گاهی حسی به شاعر تلنگری می زند و شعر سرریز می شود. 
شعر در موقع آفرینش، از ذات شاعر بهره می برد. پس بیشتر ذاتی است و تمرین 
و یادگیری باعث تقویت آن می شود. اما داستان کوششی است و درنتیجه تاش 
به وجود می آید. پس می تواند بر اساس تجربیات زیستی باشد. نویسنده ای که 
خاطرات و تجربه های بیشتری دارد دستش در خلق داستان بازتر است. شخصیت 
یک هنرمند اساسًا همان نسبتی را با موضوع داستان دارد که رودخانه با آب. هر 
رودخانه ای آبی را که در بسترش جریان می یابد شبیه خود می کند. به خاطر همین 
است که آب رودخانه کرج مثًا با آب رودخانه کارون فرق دارد. نویسنده نیز در 
فرایند آفرینش داستان خواه ناخواه ویژگی های روحی و اخاقی خود و همین طور 
دید خود را از جهان و جهانیان، با موضوع عجین می کند و معنایی به آن می بخشد 

که مبین جهان بینی و خلق وخوی اوست.  
۹_شعر رسالتی سنگین و مقدس است. یک شعر انتخابی از خودتان را 

برایمان بنویسید.
در خلوت دل راه تو باز است هنوز
دل با تو به معراج نماز است هنوز
یک روز بیا با تو بگویم همه اسرار

جز تو چه کسی محرم راز است هنوز
خانم روئین عزیز  از وقتي که در اختیارمان گذاشتید تشکرمی کنم.
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