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تاریخچه تئاترایران

 خارج، چند؟!

بیم ها و امید های استفاده از تلفن 
همراه در فضای مجازی
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بوشهر منتشر شد
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الهام قائدی:

به نام مقام متعال
از  مؤثر  بســیار  شــکل  بواقع  خواهی  باج 
اســتثمار اســت که دیگری را به طور مستقیم و 
یا غیرمســتقیم تهدید می کنند که اگر کاری را 
مطابق میل آنها انجام ندهند، تنبیه می شــوند. 

یا به عبارت ساده تر مورد اتهام قرار می گیرند. 
در روزهای اخیر متنی را مطالعه می کردیم که نماِد آموزش عالی استان 
– غیردولتی  به چالش  بوشهر توسط یک موسسه آموزشی عمومی 

کشیده شده بود، 
واقعیت ماجرا از این قرار است که بعد از ابالغ صورتجلسه ی تاسیس 
کارخانه نوآوری بوشهر از سوی استانداری بوشهر، مسئول موسسه 
آموزشی عمومی – غیردولتی مذکور طی تماسی با مدیر منطقه ویژه 
علم و فناوری استان بوشهر، این درخواست را مطرح کرده است که 
نام ما را در فراخوان در کنار نام آن دو دانشگاه مطرح قرار گیرد اما این 
درخواست از یک سو با توجه به مغایرت با صورتجلسه و از سوی دیگر با 
توجه به اینکه هیچ گونه توجیه منطقی و حرفه ای برای انجام آن وجود 
نداشت مورد پذیرش قرار نگرفت. این امر سبب اعتراض ایشان شد و 
سرانجام به تهیه و انتشار این گزارش از طرف ایشان از طریق خبرگزاری 

تحت مدیریت ایشان انجامید.
از مسئولین محترم واحدهای نظارتی استان درخوست می گردد با 
آگاهی از این امر که جامعه همواره نیازمند حراست و نظارت می باشد 
با افرادی که به راحتی اهداف خارج از عرف شان را مطرح و مسیر باج 
خواهی را فقط به این علت که به خواسته های وی توجهی ننموده اند، 

متهم به خودخواهی و بی مالحظه گری می کنند، برخورد نمایند.

مهران سلطانی نژاد
مدیرمسئول

صدای باج خواهی  از یک موسسه آموزشی 
عمومی – غیردولتی

صدای پرطنین مردم استان بوشهر

سخن مدیر مسئول

 ریاست نظام دامپزشکی استان :

 بوشهر رتبه اول  کشور در نظام  دامپزشکی و بهداشتی
همین صفحه

به قلم: وحید حاج سعیدی 

بزرگی می گفت: مردم کاًل دو دسته اند: یک دسته 
اهل مطالعه کتاب و روزنامه و مداقه هستند تا چیزی 
به معلومات شان اضافه شود؛ دسته دوم همه چیز را 
می دانند و همان مصداق همه چیز را همگان دانند، 
هستند! حال اینکه برای عضویت در شوراها قرار 
است آزمون برگزار کنند، دستکم توی کت دسته دوم 
نمی رود! در جریان هستید که امسال قرار است از 

ثبت نام کنندگان شوراها آزمون بگیرند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس در تشریح مصوبه 
اعضای کارگروه تخصصی کمیسیون شوراها، اظهار 
داشت: در تبصره 3 ماده 4 قانون انتخابات مصوب 
شد، قبل از نام نویسی کاندیداها آزمونی مرتبط با 
قوانین عمومی و شهرداری ها برگزار شود تا داوطلبان 
عضویت در شوراهای اسالمی شهر و روستا در این 
آزمون شرکت کنند. کاندیداها باید حد نصاب قبولی 
انتخابات  رقابت های  در  بتوانند  تا  کنند  کسب  را 
شوراهای اسالمی شهر و روستا حضور داشته باشند.

عجب دوره زمانه ای شده است؟! طرف با کوله بار 
سنگینی از تجربه ) که کم مانده دیسک و صفحه 
کالچش بیرون بزند( پای در میدان خطیر شورا ها 

گذاشته است تا با رعایت پروتکل های بهداشتی 
فلک را سقف بشکافد و برای ما شهری آباد و آبادان 
بسازد، بعد شما می خواهید آزمون برگزار کنید که 
مثاًل چه چیز را سنجش کنید؟! مسلمان نشنود 
کافر مبیناد چنین روزهایی را که برای پوشیدن ردای 
خدمت، بساط آزمون و مداد سیاه مشکی پررنگ نرم 
راه بیاندازیم و خلوص نیت افراد را خدشه دار کنیم... 
این عزیزان امتحان شان را پیش مردم پس داده اند 
و نور چشم ما هستند. حاال درست است چهار نفر 
از اعضای شورای شهر در گوشه و کنار مملکت یک 
لفت و لیسی انجام داده اند و االن هم گوشه زندان 

هستند ولی دلیل نمی شود... ) داداش از چهار 
نفر بیشتر هستند!( حاال پنج نفر از اعضای شورای 
شهر در گوشه و کنار ... ) استاد از پنج نفر هم بیشتر 
هستند( حاال تو هم گیر دادی که خدمات یک عده 

را زیر سوال ببری!
البته اگر پای مافیای کنکور در میان است که چهارتا 
جزوه و نمونه سوال این البال به فروش برود و چهار 
نفر نان بخورند و حسابشان گردش میلیاردی کند، 
حسابش علیحده است و کاریش نمی توان کرد. 
کتاب  حساب  خودش  برای  و  است  مافیا  باالخره 
دارد. یعنی اگر دو روز دیگر رسانه ملی تبلیغ کرد: » 
با ما شورا ها را به خانه ببرید«، » کتاب های بنفش 
و خاکستری مخصوص جمع بندی آزمون شوراها«، 
» سواالت طبقه بندی شده شوراها « و ... تعجب 

نکنید..
زیر  تومان  تاالن است، صد  تاالن  راستی حاال که 
است،  پهن  امتحان  بساط  که  حاال  است!  پاالن 
و  وزیر  انتخاب  برای  دوستان  شود  می  پیشنهاد 
مدیر کل و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 
هم یک آزمون ولو شفاهی شده برگزار کنند ببیند 
دوستان بلدند راجع به لباس خواب مردم نظر ندهند 

یا خیر؟!

با ما شوراها را به خانه ببرید!

بسته بودن راه های معروف شدن، چهره های گمنام و 
جوان، مهمترین چالش و معضل در تغییر نسل مدیران 
دولتی است که مجال و فرصت عرض اندام به جوانان داده 
نمی شود، در صورتی که وجود جوانان با انگیزه و متعهد و 
متخصص در منصب ها و مدیریت ها چنان تاثیرات مثبت 
انتظار  که  گذارد  ها می  و سازمان  در جامعه  و عمیقی 
مردم از سایر مدیران و مسئولین باال می رود، به طوری که 
مسئولین در تالش و تکاپو خواهد افتاد که سطح مدیریتی 

خود را باال ببرند. 

و شبکه های  و مطبوعات  با در دست گرفتن رسانه ها 
اجتماعی، می توان عملکرد مدیران را بررسی و  منتشر کرد 
تا میزان رضایت مندی عموم جامعه را نسبت به تمام مدیران 
در هر منطقه سنجید و یک جریان مردمی ایجاد کرد که 

ناظران جامعه، خود مردم قرار بگیرند. 
در آستانه ورود به ثبت نام و تبلیغات شورای شهر، نزدیک 

می شویم. 
اگر ستادی برای رای جمع کردن، دست به شام دادن و 
سیم کارت دادن و اجرای ُجنِگ شادی و... زد، دیگر نمی 
امید  افرادی،  چنین  حامی  مردم  و  نماینده  آن  به  توان 

پاکدستی و توانمندی در کار را داشت. 
اگر مردم لحظه ای وارد بازی جناحی شوند، نتیجه آن روی 

کار آمدن مسئولین ناکارآمد و خالفکار است . 
با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در گام دوم انقالب 

فرمودند: 
بعضی از همین مدیران در مناصب باالی مدیریتی حضور 
دارند و با نسپردن مسئولیت به جوانان و اعتماد نکردن 
به آنها، انگار فراموش کرده اند که خودشان هم روزگاری 
در سنین پایین توانستند از پس مدیریت در سطوح باال 

بربیایند.
ما در اوایل انقالب جوانانی همچون کاظم پور اردبیلی، به 
عنوان وزیر بازرگانی با ۲۸ سال سن، موسی کالنتری، وزیر 
راه و ترابری با ۳۲ سال سن، محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنایع و معادن با ۳۵ سال سن، حسن عباس پور تهرانی، 
وزیر نیرو با ۳۶ سال سن، محمدجواد تندگویان، وزیر نفت 
با ۳۰ سال سن، محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران با 
۲۷ سال سن و بسیاری دیگر از مدیران جوان در منصب 
های کالن داشتیم که به خوبی توانستند از پس مدیریت 

در سطوح باال بربیایند.
در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان، مدیرانی که سن آن ها 
باال می رود در اتاق های فکر و مشاوره حاضر می شوند و 
صحنه اجرایی کشور را به دست جوان ترها می سپارند و 

سعی در حل مشکالت کشور دارند. 
منصب هایی که با رأی مردم به دست می آید، جایگاه 
شغلی ندارد، بلکه یک محل برای خدمت کردن جهادی 

است. 
امیدوارم جوانان فعال و متعهد و متخصص وارد منصب 

های مدیریتی شوند.

تغییر نسل مدیران جوان

دکتر عبداهلل نجم
دکترای حرفه ایی دامپزشکی
کنشگر سیاسی و مدنی
مدرس مرکز تحقیقات 
جهاد کشاورزی
مدرس سازمان 
فنی حرفه ای کشور
جهادگر نمونه سال 96

مصاحبه کننده:  دکتر عبدالله نجم

در ایـن شـماره از نشـریه بـه بررسـی کلیات سـازمان نظام 
نـژاد؛  زبـان دکتـر عبدالمجیـد کوثـری  از  دامپزشـکی؛ 
ریاسـت نظام دامپزشـکی اسـتان پرداختیم. مشـروح آن 

بـه شـرح ذیـل می باشـد.
 با سالم خدمت مردم شریف استان بوشهر

سـازمان نظـام دامپزشـکی بزرگتریـن سـازمان NGO کشـور 
اسـت و بنـده دکتـر عبدالمجیـد کوثـری نـژاد

فـارغ التحصیـل سـال ۷۹ دانشـگاه شـیراز، به عنـوان رئیس 
نظـام  مرکـزی  شـورای  دبیـر  و  اسـتان  دامپزشـکی  نظـام 
دامپزشـکی کشـور در سـطح ملـی و اسـتان بوشـهر فعالیـت 

می کنـم.  
بنـده پسـت هـای مختلفـی در اداره کل دامپزشـکی و نظـام 
دامپزشـکی داشـته ام از جمله رئیـس اداره قرنطینـه و معاون 
فنی اداره کل دامپزشکی و از سال ۱۳۸۴ تاکنون رئیس نظام 
دامپزشـکی استان بوشهر هسـتم و همچنین مسئول بررسی 

بیماریهای دامی در اسـتان بوشـهر فعالیـت می کنم. 
دامپزشـکی از دو بخـش بـزرگ دولتـی و خصوصـی تشـکیل 
شـده اسـت که بخش دولتی آن سـازمان دامپزشکی  و بخش 

غیردولتی آن سـازمان نظام دامپزشـکی کشـور می باشـد. 
در سـازمان نظام دامپزشـکی اسـتان بوشـهر،  ۳۷۸ نفر عضو  
داریـم کـه ۱۵۹ نفـر آن دکتـرای حرفـه ای دامپزشـکی ، ۶ نفر 
آن متخصص، ۴۱ نفر کارشـناس، ۱۲۲ نفر کاردان و مابقی به 
عنوان تکنسـین های دامپزشـکی در حال خدمت رسـانی به 
اسـتان در زمینه بهداشـت عمومی و سـالمت غذایی و درمان  

هستند. 
 مـا ۱۰ کلینیـک تمـام وقـت دامپزشـکی داریـم کـه خدمـات 
درمانـی را انجام می دهد و ۱۵ دکتر دامپزشـک هم به صورت 

پـاره وقـت همکاری مـی کند. 
از مراکز واکسیناسـیون استان، یک مرکز مایه کوبی مستقل و 
چند مراکز مایه کوبی وابسـته داریم که فرصت مشـغولی برای 
۱۵ نفـر فراهـم کرده و خدمات واکسیناسـیون در اسـتان ارائه 

میدهند. 
 ۱۰ داروخانـه  و ۲ آزمایشـگاه تخصصـی دامپزشـکی و یـک 
آزمایشـگاه معیـن داریـم کـه زیـر نظـر اسـتاندارد هسـتند و با 

دامپزشـکی همـکاری مـی کننـد. 
سـازمان نظام دامپزشـکی به طور کلی پنج وظیفه اصلی دارد 
که مهمترین آن بخش مشـاوره فنی و همکاری به سـازمان ها 
و وزارتخانه های مرتبط با بهداشـت جامعه و بهداشـت دام می 

باشـد.  در حـال حاضر دکترهای نظام دامپزشـکی به عنوان 
مسئولین فنی بهداشتی در شـرکت های تولیدی و توزیعی، 

کشتارگاه و... فعالیت میکنند. 
 بخـش دوم فعالیت نظـام، بازآمـوزی و نوآموزی کلیه اعضای 
دامپزشـکی، اعـم از دولتـی و خصوصـی اسـت کـه در ۹ ماه 

گذشـته ۳ دوره بازآموزی برگزار شـده اسـت. 
برای بهره برداران دامپروری نیز توسـط نیروهای دامپزشـکی، 
دوره هـای آموزشـی به صورت حضـوری و همچنین به صورت 
چـاپ شـده، تراکـت و تمپلـت، مسـائل بهداشـتی فـردی و 

بهداشـت جایـگاه دام آمـوزش داده می شـود. 
بخش سـوم صدور پروانه های بهداشـتی واحدهـای تولیدی، 
مرغـداری، دامـداری و آبزیان اسـت که تا امروز بیـش از ۲ هزار 
پرونـده صادر و تمدید کرده ایم که به گواهی نماینده بازرسـی 
اداره کل دامپزشـکی، موفقیت چشـمگیری در سازمان نظام 

دامپزشـکی استان بوشـهر صورت گرفته است. 
در بخش خصوصی در صدور پروانه کلینیسـین هـا، داروخانه 

هـا و آزمایشـگاه ها، پیگیری هـای الزم صورت میگیرد. 
بـر  و نظـارت  بنـدی  رتبـه  از فعالیـت نظـام،  بخشـی دیگـر 
مسـئول فنی بهداشـتی شـرکت های تولیدی، کشـتارگاه ها، 
بسـته بنـدی، حمـل و نقـل، توزیعـی و شـرکت هایـی اسـت 
کـه محصـوالت خـام دامـی و فرآورده هـای دامـی اسـتفاده 

می کننـد. 
از وظایـف مهـم نظام دامپزشـکی، پیگیری آیین نامـه اجرایی 
مـاده ۱۹ نظـارت بهداشـتی دامپزشـکی اسـت کـه امنیـت 
شـغلی و بحث قطع ارتباطی مالی مسـئول فنی بهداشـتی با 
کارفرما اسـت را مطرح میکند و اسـتان بوشـهر *رتبـه اول* در 

کل کشور شناخته شده است و الگوی سایر نظام دامپزشکی 
و بهداشـتی کشـور می باشد

در زمینـه *اشـتغال زایی* در اسـتان بوشـهر دکتر دامپزشـک 
بومـی کـه درخواسـت کار داده باشـد تقریبـًا بیـکار نداریـم به 
طـوری کـه ۷۰ درصد بخش خصوصـی از نیروهای غیر بومی 

هسـتند و افـراد بومی کـم داریم. 
بخـش دیگـر از اقدامـات سـازمان نظام دامپزشـکی، پیگیری 
تخلفات حرفه ای و صنفی اعضای نظام دامپزشـکی است که 
اسـتان بوشـهر از نظر کاهش تخلفات در کشـور *رتبـه اول* را 

دارد. 
همچنیـن پیگیری عدم دخالت اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
در امـر فعالیت دامپزشـکی هم ورود کرده ایـم که به جد در این 

زمینه با متخلفین برخورد میشـود . 
خوشـحالیم کـه سیسـتم دامپزشـکی بـه چنیـن پیشـرفت و  
بالندگـی رسـیده اسـت کـه مـی توانیـم بـا اطمینـان خاطـر، 
کلیـه دارو و درمـان را بـه بخش خصوصی بسـپاریم و به خوبی 
خدمـات الزم را مشـاهده کنیـم و سیسـتم دولتی فقط بخش 

نظارتـی عالـی حاکمیتـی را بـه عهـده دارند. 
اسـتان بوشهر به عنوان یک استان پیشـرو در زمینه بهداشت 
عمومـی و سـالمت غذایـی مـردم فعالیـت می کنـد و در حـال 
حاضـر جـزو معـدود اسـتان های هسـتیم که مسـئولین فنی 

بهداشـتی نظـام دامپزشـکی، اجازه صـدور مجـوز  را دارند. 
امیدوارم روز به روز شاهد اعتالء دامپزشکی در تمامی قسمت 
ها باشـیم تا بـا همکاری بخش خصوصی و دولتـی بتوانیم در 
مسیر تحقق کارآفرینی و ایجاد فرصت های اشتغال بیشتری 

قـدم برداریم و جامعه ایی سـالم و پویا بـه ارمغان آوریم.

 ریاست نظام دامپزشکی استان :

بوشهر رتبه اول  کشور در نظام  دامپزشکی و بهداشتی 
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بازی
من خویش را

  گم کرده ام
  این هم حکایتیست

  گاهی از سر شوق خنده زدن
  گاهی گریستن

  من حوایی دگرم
  که بهشت آغوش تو را 

  گم کرده است
  ای فاتح مغرور

  گوش به فریادم نمی سپاری
  سراغی از من نمی گیری

  خشکسال شعرهایم
  نگرانم می کنند

  ساز بی خبری   ساز کرده ام
  من خویش را به یاد نمی آورم

  ای هوش ربای دل مدهوشم!
  در قرق شبهای تب گرفته

  که بر خون دلم
  چنگ می زند

  مردم چشم هایم
  اشک را 

  همبستر است
  و در  بازی چشم هایت

  یادم تو را فراموش...
 اعظم قنواتی

دلچسب و قوی ترین غزل
 نام تو شد

این عشق به نام من 
 ولی کام تو شد

دل را که بهانه گیر چشمانت بود
گفتم که نشیند او ولی رام تو شد

صد جام محبت و پر از عشق رسید
از بین همه قرعه دل جام تو شد

بر روی دلت نوشته بودی تعطیل
این عشق رسیده دانه و دام تو شد

یکبار دگر دلت هوایی شد و این
دلچسب و قوی ترین غزل نام تو شد

شیوا کوهوایی

زهرای من!  بانوی پا تاسر 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

منکه گدای این َدرم، برخود ببالم
خاکم به سر گر  روبگیری از مِن بد

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

آتش به جانم زد«علی بنما حاللم«
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

گاهی باید زخم باشی،
زخم.

حتی یک دمل چرکی متعفن 
در قلب کسی، 

دملی از یک زخم قدیمی.
هر  بار  که  

به  تو   
می اندیشد،

قلبش تیر بکشد.
قلبش تیر بکشد،از آن تیر ها که 

می کشد
گاهی شاید، مرهم باشی ،

مرهم زخم  تیر چشمان خودت.
می خواهی مرهم باشی یا که زخم باشی،باش.

اما؛
هرگز ،هرگز،هرگز،چسب زخم نباش

مردم زخم شان که خوب شود،
چسب زخم را 

دور 
می اندازند.

سیما_شید

توی این شب سیاه بی ثمر
منم و دوباره بوی آرزو

همونی که سرنوشت مبهمش
میشه باز حکایت سنگ و سبو

وسط ترانه های آشنا
صدایی که باز غریبی میکنه
برای من که خودم هوایی ام

عشوه داره دلفریبی میکنه
تا میپیچه توی گوش لحظه هام

اضطراب شهرهای جنگی میشم
وسط عبور از این حجم قفس

واژه ی سیاه دلتنگی میشم
من و میبره نمیدونم کجا

هر جا هست باز داره بارون   میزنه
یه جایی که دور دور از همه
انگاری یه تیکه از بخت منه
ساعت دیواری فریاد میزنه

میری تو روزهای رفته گم میشی
خودت و نمیتونی پیدا کنی

قصه های شب این مردم میشی
ولی اون ترانه رو به غروب

مثل رقصیدن برگ توی باد
یا من و تو آینه پیدا میکنه

یا دیگه هر چی که شد هر چی که باد
همیشه در رو یه پاشنه نمیشه
صد دفعه باد یه بارم نوبت برگ

صد دفعه نوبت تلخ زندگی
یه بارم نوبت شیرینی مرگ

هر موقع اومدی اینجا پیش من
من و از خاطره هام جدا نکن

بگو هر دروغی که دلت میخواد
فقط هی خدا خدا خدا نکن

تارا  شهنام

2

خوانندگان نشریه دریاکنار؛
ضمن آرزوی سالمتی در شرایط خاص فوق کرونایی برای مردمان کشور 

عزیزمان ایران اسالمی شما را دعوت می کنیم به دنبال نمودن این قسمت 
از بخش ترین ها نشریه دریا کنار اختصاص به آب مایه حیات، موثر در 

سالمتی؛ می پردازیم.
آب مایه حیات ، موثر در سالمتی 

ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا، 
باران، رودخانه و... دیده می شود. آب در چرخه خود، مرتبًا از حالتی به 
حالت دیگر تبدیل می شود، اما از بین نمی رود. هر گونه حیات محتاج 
آب می باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می کنند، یعنی آبی که 

کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.
 زندگی ما به آب وابسته است و هر سلول بدن ، هر بافت و هر عضوی از بدن 

برای کارکرد درست به آب نیاز دارد.
ما هر روز مقداری آب از راه تنفس، عرق کردن، ادرار و مدفوع از دست 

می دهیم . برای این که بدن به کار طبیعی خود ادامه دهد، الزم است با 
نوشیدن مایعات یا خوردن غذاهای آب دار، کسری آب را جبران کنیم.

 مهم ترین ماده شیمیایی در بدن ما که بیش از ۶۰ درصد وزن ما را تشکیل 
می دهد، »آب« است.

بدن ما حدودًا از ۶۰ درصد آب تشکیل شده است و به طور مداوم در حال 
از دست دادن آبی است که عمدتًا از طریق ادرار یا عرق از بدن خارج می 

شود.
.معموال مقامات بهداشتی توصیه می کنند که ۸ لیوان )حدودا ۲۵۰ گرم یا 
۲۵۰ سی سی( آب بنوشیم که برابر با حدود ۲ لیتر یا نیم گالن آب است. 
این همان قانون ۸×۸ است که به راحتی می توان آن را به خاطر سپرد. با 
این حال، بدن ما همواره در آستانه ی از دست دادن آب است و باید همیشه 

در طول روز آب بنوشیم، حتی وقتی که تشنه نیستیم. 

ترین ها                               

به کوشش:
مهندس   
مجتبی تن زاده

چین و چروک صورتش به مثال کویری خشک و بی آب و 
علف را می ماند که عمق هر ترک بین چروکهایش حکایت از 
سال ها تجربه ای گاه تلخ و گاه شیرین است. موهای سفید 
ابرویش در بین تعداد خط های عمودی چروک پیشانی و 
استخوان ابرو گویی حبس شده اند، لب و لوچه جمع شده 
و نازکش به مانند غاری تنگ و باریک که آن را با سایبانی 
از دماغی بزرگ و گوشتی پوشیده شده است، چشمانی 
دار  و موج  تا شده  دو  از فرق  و موهایی که  و کم سو  ریز 

همچون امواج دریا، سرخ رنگ و خضاب گرفته که تا پشت 
گوشهایش جمع شده و بین عرض شانه اش مانند آبشاری 
سرازیر شده اند. با انگشتان استخوانی کک و مک گرفته 
سمعکش را توی گوشش جابجا می کند. رادیو را نزدیکتر 
می برد )صدای گوینده رادیو( – شبکه رادیو ایران- مروری 
بر اخبار ایران و جهان- طبق آمار و ارقام 24 ساعت گذشته 
تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 به 110 تن رسید. در 

هر 13 دقیقه یک ایرانی قربانی کرونا ...
دمپایی ابری سبز رنگی را به پا می کند انگشت کوچکش 

بین سوراخ های بند روی دمپایی بیرون می زند.
کنج دیوار آنطرف تر به قول گفتنی: )مرگ با جامه سیاه 
بلندی داس در دست چمپاتمه زده در کمین نشسته است( 

و چهره وحشت زده پیرزن را موزیانه نظاره می کند .
پیرزن لنگ لنگان خودش را به خانه پسرش می رساند و 
یک گوشه ای توی اتاق می نشیند و کز می کند. با انگشتان 
لرزان و گوشه لب بی جان و چسبیده به فک و لثه اش را پاک 
می کند و با صدای َخش دار از ته گلویش می گوید: این 
کرونا مثل گرگی درنده به جان آدم ها افتاده و همه را دارد 
می کشد، آخر کسی حریفش نیست او را بکشد که اینطور 

قتل عام نکند!!
سال ها پیش شاعر در وصف این گرگ تیز دندان و وحشی 

)کرونا( چنین سرود:
گرگ ایام نفرسود بدین پیری  / هیچگه کند نشد پنجه و 

دندانش

بسم الله الرحمن الرحیم.
نون والقلم و مایسطرون

مهسا  سرکارخانم  از  کوتاهی  رزومه 
ایمانی؛ شاعر و نویسنده خوش ذوق

ماه؛  به  متخلص  هستم  مهساایمانی 
متولد دومین ماه از فصل زیبای بهاری 
آخر  سال  دانشجوی  ....تحصیالت: 
مقطع کارشناسی رشته ی روان شناسی 
. عالقه من به ادبیات از دوران کودکی 

بود. از سال 1394  با حضور و حمایت 
های بی دریغ استاد عزیزم سرکار خانم 
و  شد   تقویت  غمگسار  ی  معصومه 
همچنان تا به این لحظه از حمایت های 
بی دریغشان بهره مندم؛ بر حسب یک 
باعث  که  شعری  مسابقه  یک  و  تلنگر 
شد به استعداد خود در زمینه ی شعر و 
شاعری پی ببرم. در اوایل سیاه مشق 
می کردم و خیلی زبان شعری ام قوی 
نبود اما با گذشت زمان و  تالش و تکرار 
باعث شد التظاظ ادبی که شکل گرفته 
بود بیش ازپیش تقویت شود. همچنین 
در جلسات ادبی مختلف زیر نظر اساتید 
مطرح سرکار خانم دکتر نغمه مستشار 
نظامی؛ دکتر مریم آریان و اساتید گرانمایه 
ی دیگر تا به این لحظه شاگردی می کنم. 
از حمایت های بی دریغ خانواده عزیزم 

هم در این میان باید قدردانی کنم که 
همراه همیشگی من بوده و هستند.

آیینی،  اینجانب  اشعار  موضوعات 
عاشقانه، مناسبتی و اجتماعی است. در 
انتشارات بزرگ کشف استعداد برتر حوزه 
ی مشق به عنوان سرپرست نویسندگان 
و شاعران و به عنوان چهره ی شاخص 

فصل پاییز انتخاب شدم.
آثار:

 کتاب مشترک به وقت دلتنگی که در آن 
به عنوان زیر مجموعه هستم؛ در کتاب 
یک  و  پلک شب  های سرود سیمرغ؛ 
نفس تا تو به عنوان سرپرست نویسندگان 
هستم که این کتاب ها در مراحل پایانی 
چاپ قرار دارند. کتاب مشترک ثانیه های 
از دیگر کتاب هایی است که  تلخ هم 
سرپرستی آن را به عهده دارم و در مراحل 

اولیه چاپ قرار دارد.
 همچنین در کتاب های مشترک یحیای 
به خون خفته و خون بهای عشق که 
اشعار شاعران سراسر کشور در  شامل 
سوگ سردار دلهاست دو اثر از اینجانب 
و  ها  روزنامه  در  است.  به چاپ رسیده 
مجالت ادبی مختلف هم از برخی آثار 

اینجانب به چاپ رسیده است.
امید است بتوانیم برای جامعه و کشور 
خویش مفید بوده و بتوانیم با آثار خود ذره 
ای در پیشرفت حوزه ی ادبی در کشور 

موثر باشیم.
پاییز و دلتنگی

شب های پاییزی و من تا صبح بیدارم!
تنها پناهم یک قلم با طبع اشعارم!
هر واژه ای از شعر را در دفترم بینی

معنای آن این ست »من دلتنگ دلدارم«!

لطفا صدایم کن و نامم را به لب آور
این روزها با قاب عکست حرف ها دارم!

از باراش باران دلتنگی پریشانم
از کوچه ها و راه های شهر بیزارم!

در کوچه ها بی تو قدم برداشتن جرم 
ست

حتی اگر یک بار باشد من خطاکارم!
جوری که دلتنگم قضاوت کن خودت 

حاال
از چهره ی زردم مشخص نیست بیمارم؟

در حسرتم دستی کشی بر روی موهایم
هر تار مویم را ببافی ماهم ، ای یارم!

محو تماشایت شوم، وصفت کنم در شعر
من با همین یک آرزو در فکر دیدارم!

مهساایمانی)ماه(

گرگ ایام

نویسنده : مرضیه دشتی

داستان کوتاه 

متن ادبی

قلم برخیز با شور و غزل اعجاز کن،حاشا چرا
با تمام اشتیاق بر بام  دل پرواز کن،حاشا چرا 

با دو صد تمثیل و واژه جلوه ای زیبا بساز    
درد این شبگرد را با سوِز نی آواز کن،حاشا چرا 

درد دلها بشنو از  این شاخِه ی فرتوت و پیر 
این نوای گرم خود با گوش دنیا ساز کن،حاشا چرا 

می چکد از شمع جانم
 قطره قطره درد و غم     
از سرخط ،نقطه نقطه، 

دفتر خود باز کن،حاشا چرا
این صدای شعر من از درد می آید ، رفیق

درد خود؛ با درد من  اندازه 
و ممتاز کن،حاشا چرا

مریم فالحت دوست 

تنها ...خیاِل توست، که 
افتاده در سرم

عطرت هنوز بر در و دیواِر 
باورم

بیچاره این دلی  که سپردی 
به دسِت باد !!

رفتی، هنوز در مه و طوفان شناورم
در خاطرم دوباره نشستی به قهر و ناز

بی تو شبیه طول خیاباِن
بی َدَرم

بی تو شدم پرنده ی تنها بدوِن بال
 پرواز می کنم که بدانی کبوترم

ابریست آسماِن دل و سرد و سوت و کور 
بی تو گرفته قلب اتاِق محقرم

در انتظاِر لحظه ی پیونِد با تو باز 
ساعت کشید زخم عمیقی به پیکرم 

فارا فرح فردوسی

دلنوشته 

 آب برترین مایه حیات

سالم...باز هم از درس های روزگاران کرونا....
ایـن روزهـا کـه آمـوزش هـا و گرفتـن بازخوردهـا همـه بـه 
صـورت مجازی شـده اسـت، دغدغـه ای که بر سـر زبان ها 
افتاده اسـت و گاها نقل محافل خانوادگی می شود،همان 

تقلبـی بچـه ها بـرای گرفتن نمـره ی کامل اسـت.
مـا بـا خنـده از آن رد می شـویم امـا براسـتی ریشـه ی ایـن 

مشـکل در کجاسـت؟
بـه نظرتـان شایسـته اسـت کـه بـا گرفتـن فیلـم بـه هنـگام 
بازخـورد، منظورم مواظبت کردن اسـت، جلـوی این اتفاق 

بگیریم؟ را 
یـا بایـد راهـی را پیـش بگیریـم کـه فرزندان مـا خودشـان را 

شایسـته ی اعتمـاد بدانند؟
آخرمگـر نـه همیـن بچـه هـا هسـتند کـه امیـد داریـم فردا 

مملکـت را اداره کننـد؟
بـه نظرتـان اگـر امروز بـه راحتی بـرای نمـره ی کامل تقلب 
مـی کننـد، فـردا پشـت میـز ادارات راهـی بـرای دور زدن 

قانـون پیـدا نمـی کنند؟
ای کاش پـدر و مـادر در منـزل، ارزش بچـه هـا را در نمره ی 
کامل یا همان بیسـت معروف نمی دیدند و ارزشمندی را با 
صداقـت، ادب و مهربانـی معنا می کردنـد و من معلم خرد 
را بـا عشـق، علـم را بـا احسـاس و ریاضـی را با شـعر، دین را 
بـا عرفـان و همـه را بـا تشـویق تدریـس کنـم و بـاز من معلم 
هـرروز روح را حاضـر غایـب کنم و حواسـم باشـد که مغزها 
پرنشـود چـون انبـار و قلب ها خالی نشـود از احسـاس و به 
آنهـا کمـک کنم که خودشـان را باور کنند و روحشـان آنقدر 
بلنـد باشـد کـه بگویند خـدا، خالـق زیبایـی و سـراینده ی 
عشق، آفریننده ی ماست و ارزشمندی را در آدمیت، ادب، 

مهربانی وعشـق بدانند.
و به این ترتیب با خیال راحت آینده را به آنها بسپاریم.

» نه به نمره پروری«

به قلم؛ 
الهام قائدی

گفتار هفته؛ 
فرهیخته 
فرهنگی

 واقعا جای تقدیر دارد که اینترنت را با این سرعت اختراع کردند.
اگر کسی کار با آن را بلد و جنبه اش را به حد کافی داشته باشد، 
می تواند از این موهبت نهایت استفاده را ببرد. خیلی ها هستند 
که بدون هیچ سرمایه ای درفضای مجازی توانسته اند کسب و 
کار خانگی راه بیندازند. البته منکر بدی های اینترنت نیستیم. 
بعضی از مردم در نقطه مقابل هستند. مدام سرشان در گوشی 
است و تقریبا هیچ هدفی ندارند. دید و بازدید های بی درد سر و 
کم هزینه از هر پیج و سایتی باعث شده هم سن و ساالنم وارد 
فاز هایی شوند که هرگز به صالحشان نیست. اگر اوایل شیطنت 
هایشان در حد متلک و شوخی بود، حاال در فضای مجازی با 

قدرت بیشتر می تازند.                                   

«دیدار های مجازی رفع دلتنگی نمی کند»
اینترنت بیکار های قدیمی سرکوچه  ها راجمع کرده و یکجا 
سر سفره اینترنت نشانده است .خداراشکر اگر به بهانه های 
مختلف تعطیلی ها هرروز بیشتر می شوند و ما مجبور به خانه 
نشینی اجباری هستیم؛ در عوض با پیشرفت هرروزه تکنولوژی 
مجبورنیستیم برای هر کار اداری کوچکی ساعت ها بیرون از 
خانه بمانیم. اینترنت کمک بزرگی به سالخورده ها می کند. 
مجبور نیستند ساعت ها در صف بانک بایستند تا یک جوانمرد 
بیمه  دنبال  نیست  مجبور  بدهد.یا  او  به  را  نوبتش  شود  پیدا 
بازنشستگی اش ماه ها دوندگی کند. همین که مقدار کمی 
به اینترنت آگاه باشد یا نوه و فرزندی باشد که از پس این کار 
بربیاید، کافی است تا بسیاری از مشکالت اداری و حقوقی ما 
بدون مراجعات حضوری انجام شود. اینکه من در لحظه ودر هر 
کجا که باشم و اگر کمک مالی نیاز داشتند به سرعت باد آن را با 
اینترنت مرتفع کنم. اینترنت سرگرم کننده است. دوری از فضای 

کار و ماندن در خانه به واسطه بازنشستگی با چرخیدن در فضای 
مجازی جبران می شود و آدم ها کمتر دچار افسردگی می شوند.
 اینها مزیت های اینترنت است، اما هر چیز خوبی یک بدی 
هم دارد. برای ما بزرگتر ها اینترنت و فضای مجازی یک هووی 
بزرگ است تا بچه هایمان را کمتر ببینیم. گاهی دلتنگی آزارمان 
می دهد، ولی آنها به بهانه مشغله کاری به تماس های تصویری 
بسنده می کنند. ما گاهی هفته ها برای دیدن نوه هایمان چشم 
انتظاری می کشیم. باز خدا پدر اینستاگرام را بیامرزد که می 
توانیم شیرین کاری نوه هایمان را  و موفقیت بچه هارا  روز به روز 
را در صفحه شان ببینیم. همین که زندگی شان آرام و شاد است، 
ما راضی هستیم، ولی کاش مثل قدیم دور هم جمع می شدیم 
و ساعت ها به هم زل می زدیم و حرف هایمان تمام نشدنی بود.

 مجموعه ای از مخاطبان در صفحه ما هستند  که هروقت به 
مشکل بر بخوریم ، می توانیم  از توانایی هایشان کمک بگیریم. 
بارها توانسته ام مشاوره تحصیلی یا حتی قضایی بگیرم. دوستم 
توانست از طریق اینترنت با یک وکیل حرفه ایی و مشهور آشنا 

راهنمایی  طریق  از  فقط  و  الوکاله  حق  پرداخت  بدون  و  شود 
اینها  برسد.  به حق خود  از چند سال  بعد  های حقوقی اش 
همه خوبی های اینترنت است. ولی بدی هم کم ندارد. مثال به 
طرز وحشتناکی آدم را درگیر می کند و وقتی به خودت می آیی 
که حسابی معتادش شده ای. مدام گوشی در دستت است و 
با یک تیک عصبی قفل گوشی را باز می کنی و تمام صفحات 
راچک می کنی . اینکه برای سلفی گرفتن ها یا گزارش تصویری 
مجبور هستی شیک ترین جای خانه را پیدا کنی واقعا عذاب آور 
است. همیشه باید وانمود کنید خانه ای با کالس و شیک دارید. 
حتی برای فرستادن تصاویر تکالیف مجازی باید میزی شیک و 
آراسته داشت. با وجود اینترنت احساس می کنم مدام تحت نظر 
هستم. دیگر زندگی شخصی خودم را ندارم. نکته دیگر فضای 
مجازی، وجود مزاحمت ها در صفحه خصوصی است. ما حتی 
در فضای مجازی هم از دست مزاحم ها و بیماران روانی در امان 

نیستیم و کسی قادر نیست امنیت مارا تأمین کند.
 

«درفضای مجازی هم از دست مزاحم ها در امان نیستیم»
از زبان یک شخص اهل شهرستان

در تمام این سال ها انگ شهرستانی بودن ضربات زیادی به ما 
وارد کرده است و ما به اجبار از بسیاری از فرصت ها و آرزوهایمان 
را می خواستیم شرکت کنیم  ایم.وقتی فالن دوره  مانده  دور 
یا مدرک فالن حرفه را میگرفتیم، باید به شهر های بزرگ می 
رفتیم یا کال قیدش را میزدیم، وقتی دوره های آموزشی انالین 
برگزار شد موقعیت های یکسان برای یادگیری ایجاد شد. و من 
توانستم بدون دغدغه در کالس های مورد عالقه ام شرکت کنم. 
حاال راحت می شود آموزش دوره های مورد عالقه ام  ویراستاری 

یا هر کار  ی زدیم. 

بیم ها و امید های استفاده از تلفن همراه در فضای مجازی

داستانک 
گلدان

صاحب خانه مرده بود.
 ا و را در هوای سرد زمستانی 
های  دانه  انداختند.  بیرون 

درشت برف رقص کنان،
زمین   به  افتادن  حال  در 

بودند.
زیر پایش سفید شده بود. با 

خود فکر کرد؛اگر همین طور بیرون بمانم.از سرما 
یخ خواهم زد. در همین فکر بود.

پسرکی از راه رسید . او را بلند کرده زیر بغل گرفت. 
با خود گفت:مامان از دیدن گلدان شمعدانی با 

گلهای صورتی خوشحال خواهد شد.

صغری دلداده بارانی

توی زندگی هر کسی وقتایی هست که 
آدم ، حوصله ی خودش روهم نداره.

نمیدونم اسم این لحظه ها رو چی باید 
گذاشت ؟

تنهایی ، دلتنگی،بی حوصلگی،هوای 
سنگین،سکوت  های  لحظه   ، گرفته 

یا...
اما میدونم که نوشداروی این لحظات 

هم دست خود خود آدم هست.
رو  خودت  دست  میتونی  مواقع  این 
بگیری و با تنهاییت راه بیفتی و تمام 
قدم  رو  شهر  های  کوچه  پس  کوچه 

بزنی.
ی  کافه  یه  تو  دبش  قهوه  فنجون  یک  به  رو  خودت  میتونی 

دنج،کنار پنجره وبه دور از هیاهوی شهر مهمون کنی.
یا نه! میتونی دیوان حافظ روبرداری و برای خودت غزلی بخونی 
واین لحظه ها رو با»حافِظ جان«تقسیم کنی ودور بشی از هر چه 

دلتنگی وتنهاییست!
رواق منظر چشم من آشیانه ی توست
کرم نما وفرودآ که خانه،خانه ی توست
زهرا بالغی

به دریای خطر رو کرده ایم ما
به امواج خطر خو کرده ایم ما

به آتش میزنیم ،آتش چه باک است
به دریا میزنیم صد سینه چاک است

به امواج خروشان طبیعت
به امید خدا با عزم و همت

بنازم غیرت و مردانگی را

بنازم همت و فرزانگی را
سروکارم به آب و آتش و خون

نمیترسم من از صد نیل و جیحون
فدا گردیم،فدای مردمانیم

که ما سرباز بی نام و نشانیم
فدای مردمان گردیم چه باک است
سر و جانم فدای آب و خاک است

همین مردم که از هستی گذشتند
ولی تسلیم بیگانه نگشتند

خدا باشد نگهدارت همیشه
دلیر و سرفراز ای شیر بیشه

شاعر:مهندس آتش نشان 
حامد جعفری

تقدیم به آتش نشانان؛ شهدای پالسکو
ویژه



» او از او تکون نمیخو«
The sky will not fall in

معادل فارسی: آب از آب تکان نخواهد خورد.                                                              
 معنی ضرب المثل:

۱- آب زمانی تکان می خورد که آرامشی نباشد که سکونش را حفظ کند؛ بنابراین این َمَثل یعنی در اوج آرامش بودن.
۲- زمانی به کار می رود که شرایط بر وفق مراد باشد و همه چیز به خوبی پیش رود. در این هنگام می گویند: آب از 

آب تکان نخورده.
۳- تا موجی نباشد، آب از آب تکان نمی خورد. در زندگی هم اگر مشکالت، دریای وجود انسان را طوفانی نکند، 

اوضاعش خوب است و آب از آب تکان نخورده است.
۴- به عبارتی دیگر یعنی اوضاع خوب است.                                                           

گاهی در زندگی هر شخصی اتفاقات زیادی روی می دهد و زندگی پرتالطم و سختی دارد و روزی این سختی و تالطم 
به پایان می رسد و آرامش در زندگی حکمفرما می شود در اینجاست که می گویند آب از آب تکان نخورده است. هم 
می توان به عنوان مثل هم کنایه از این عبارت استفاده کرد. کال یعنی همه جا امن و امان است و هیچگونه درگیری و 

سختی و مشکالتی وجود ندارد.
دریا رفته است تو گویی به خواب – هیچ نمی خورد تکان آب از آب

رفته گویی همه ذرات به خواب – نخورد هیچ تکان آب از آب

ضرب المثل های بوشهری به زبان انگلیسی
ضرب المثل های بوشهری

ِجنگ .jeng : صمیمی . دوست جینگ : دوست 
صمیمی .

ِچربیت .cerbit : کبریت 
ِحلنگا . helanga : آویزان ، آویخته ، » یلنگا« هم 

می گویند .
خالیگه .  xaligah  : تهیگاه بدن انسان ، پهلو . به 

معنی جا و بیشه خالی در دامنه کوه.
خو خوالو .  xow. Xovalu : خواب آلود. 

واژگان  بوشهری

به کوشش:
حسین دریانورد
مدرس آیلتس 
و مکالمه زبان 
انگلیسی

به کوشش: 
عبدالحسین 

احمدی ریشهری

معرفی؛
گیـاه حنـا در مناطـق دارای آب و هـوای خشـک و 
تابسـتان گـرم و طوالنـی بـه خوبـی رشـد می کنـد 
بنابراین طرفداران اسـتفاده از خـواص حنا و کاربرد 
آفریقـا،  مصـر،  کشـوهای  در  بیشـتر  آن  آرایشـی 
عربسـتان، شـبه قـاره هنـد و آسـیای جنوبـی رایـج 

اسـت.
اسـتان های  کشـور،  جنـوب  در  بیشـتر  ایـران  در 
کرمـان، هرمـزگان و بلوچسـتان کاشـته می شـود.

خواص
خاصیـت نرم کنندگی و ضـد آفتابی، حنا به صورت 
پـرده ای، مانع تأثیر اشـعه خورشـید بر روی پوسـت 

بدن می شـود.
ضـد  عنـوان  بـه  گیـاه  بـرگ  عصـاره  از  اسـتفاده 

گـوارش. دسـتگاه  عضالنـی  گرفتگـی 
رنگ کننده بی زیان پوسـت و مو، حنا موهای سـیاه 
را رنگـی نمی کند ولی موهای سـفید یـا رنگی دیگر 

را رنـگ قرمز می کند.
درمـان  بـرای  حنـا،  بـرگ  جوشـانده  از  اسـتفاده 
بیماری های پوستی، تسکین سـر درد و دهان شویه 

اسـتفاده مـی شـود.
و  اگزمـا  رفـع  بـرای  بـرگ حنـا  پـودر  از  اسـتفاده   
جلوگیری از تعریق دسـت و پـا، برگ حنا با برگ هلو 
و بـرگ تانن دار گیاهان مختلـف را به خوبی مخلوط 

کـرده و از آن بـه صـورت ضمـاد اسـتفاده شـود.
 داروی بی نظیر برای درمان های پوسـتی باالخص 

سرطان پوست است.

مالیـدن مخلـوط برگ هـای لـه شـده حنـا بـا روغـن 
آن  رشـد  بـه  زیـادی  مـوی سـر کمـک  بـه  زیتـون 
می کنـد، بـه ویـژه اگر ایـن مخلـوط را با آب گشـنیز 

ترکیـب کـرده و سـپس مـورد اسـتفاده قـرار داد.
جهـت ضخیم نمودن پوسـت کف دسـت و پـا و رفع 
زخم هـای بیـن انگشـتان از گـرد حنـا، بـه صـورت 

ضمـاد اسـتفاده می شـود.
جهـت دفـع سـنگ کلیـه و مثانه بـرگ حنـا را در آب 

خیسـانده صـاف نموده بنوشـند.
 جهت تسـکین درد اعصاب و مفاصـل از روغن حنا 
اسـتفاده شـود به این صورت که گل حنا را در روغن 

زیتون جوشـانده صاف نموده اسـتفاده می گردد.
یکـی از مشـکالتی کـه االن در بین خانم ها شـیوع 
پیدا کرده، مسـاله عدم قاعدگی و یائسگی زود رس 
اسـت. یکـی از بهتریـن درمـان هـای آن حنـا کردن 

موهای سـر است.
اسـتفاده از حنـا، جوهـر مغـز رو تقویـت مـی کند و 

سـردی و بلغـم در سـر؛ راه نفـوذ پیـدا نمـی کنـد.
 اسـتفاده ی موضعـی از روغـن حنـا بـرای بیمـاران 
مبتال به التهاب و دردهای مفصلی سـودمند است. 
بـا افزایش سـن و تحلیـل ماهیچه هـا و غضروف ها، 
مفصل هـا دردنـاک می شـوند. ایـن مسـئله ممکن 
اسـت باعث ایجاد درد در قسمت های مختلف بدن 
شـود. بـا اسـتفاده ی موضعـی از روغـن حنـا در این 
قسـمت ها، حرکت کـردن راحت تـر و کیفیت زندگی 

بهتر می شـود.
از دیگـر خـواص حنـا، در درمـان اختـالالت کبدی 

می باشـد. حنـا به عنـوان گیاه پزشـکی کامال مفید 
در نظـر گرفتـه می شـود از ایـن رو پوسـت گیـاه حنا 
در درمـان بزرگ شـدن کبـد و یرقان موثر می باشـد.
_از بیـن بـردن جوش هـای دهـان بـا شستشـو بـه 

وسـیله جوشـانده حنـا
_جلوگیـری از عـرق کـف دسـت بـا ترکیـب گـرد 

برگهـای حنـا، سـدر و هلـو
_رفع خارش پوست و قارچ سر

موارد منع مصرف:
اسـت  ممکـن  کـه  دارد  مـوادی  سـیاه  حنـای 
حساسـیت زا باشـند و به بـروز جوش های پوسـتی و 

بینجامـد. داخلـی  ناراحتـی 
حنـا بـرای حلـق و ریـه زیـان آور اسـت و لـذا بایـد به 
همـراه کتیرا خورده شـود. مقدار مجـاز خوردن حنا 
۵ گـرم اسـت و مصـرف بیشـتر آن خطرناک اسـت. 
حساسـیت تماسی، آسم، سـقط جنین واثر سوء بر 

روی حلـق و ریـه عـوارض دیگر حنا هسـتند.
رسـول خـدا)ص(: حنا ببندید که چشـم را روشـنی 
مـی بخشـد و مـوی را مـی رویانـد و بـو را خـوش می 

کنـد و همسـر را آرامش مـی دهد.
امـام صـادق)ع(: حنـا بـوی بـدن را می بـرد و آبـرو را 
زیـاد مـی کنـد و دهان را خوشـبو می نمایـد و فرزند 

را نیکـو می سـازد.
امیرالمومنیـن)ع(: خضـاب و رنـگ بسـتن، هدیـه 
محمد)صلی الله علیه و آله و سلم(اسـت و از سـنت 

است.

حنا در طب سنتی ایران طبعی سرد دارد

درآمدی بر گویش بوشهری

آرد پاک تو کیسه اش پیدا نمی شود : این عبارت در مورد اشخاص 
خبیث  و نابکار و بدطینت به کار گیرند . یعنی بسیار دغل باز و دروغگو 

و ظاهرفریب است . 
خرما چپون : )چپون ( از مصدر )چپاندن(  و) چپانیدن (  به معنی 
آکنده و چیزی را  با زور  وفشار دست یا پا در میان چیزهای دیگر جای 
دادن است و در زبان کنایه  و مثل  ، به جا و محلی اطالق می شود که 
آکنده از جمعیت زیاد است . هرمکان ومحلی  که بیش از ظرفیت ، 
جمعیت  در آن جای گیرد ، مثل زده و گویند :) خرما چپون ( است 
یعنی مثل خرما  که با فشار و زور در خمره جای داده باشند ، جمعیت 

دیده می شود .
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این نوع حلوای خوشمزه نیز در جنوب رواج دارد. و جزو خوشمزه ترین حلوا 
ها به شمار می آید. که در تهیه ی آن از محصول شیرعسل استفاده می شود، 
که در بازار موجود است. مواد الزم برای تهیه ی این حلوا؛ آرد یک پیمانه، شکر 
نصف پیمانه، گالب و زعفران و هل نصف پیمانه؛ شیر پاستوریزه یک پیمانه، 

شیرعسلی یک قوطی کامل که حدود یک پیمانه است.
طرز تهیه ی این حلوا به این شکل است که ابتدا آرد را بو داده و سپس الک می 
کنیم. شیر و شیرعسلی و گالب، زعفران و هل را ترکیب کرده و حل می کنیم. و 
به آرد کم کم اضافه می کنیم. البته آرد را قباًل بو دادیم و سپس شهد آماده شده 
را به آن اضافه می کنیم. و خوب هم می زنیم تا حلوا جا بیافتد. سپس در ظرف 

سرو کشیده و تزئین می کنیم.

حلوای شیرعسلی

تا انقضاي آن   عده عبارتست از مدتي که 
زني که عقد نکاح او منحل شده است نمي 
تواند شوهر دیگر اختیار کند، عده به این 
علت الزم الرعایه است که اطمینان حاصل 
شود حملي از نکاح منحل شده در رحم زن 
تعیین  است  موجود  حملي  اگر  یا  نیست، 
تکلیف مي شود. عده طالق سه طهر است 
مگر اینکه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي 
نبیند که در این صورت عده او سه ماه است، 
به عالوه عده زن حامل به وضع حمل اوست، در مدت عده نفقه زن 
باید به مثابه زمان زوجیت از ناحیه مرد تامین شود، لیکن چنانچه 
طالق در حال نشوز زن واقع شود، همچنین در موارد فسخ نکاح ، زن 
در مدت عده حق نفقه نخواهد داشت. در مورد طالق بائن مثل زني 
که بین او و شوهرش نزدیکي حاصل نشده و طالق حاصل شود و یا 

طالق زن یا ئسه، بکلي عده وجود نداشته و نفقه ایام عده نیز منتفي 
است. نوع دیگر عده، عده وفات است و مدت آن چهار ماه و ده روز از 
زمان فوت زوج براي زوجه است مگر زوجه حامل باشد و وضع حمل 
او بیش از این طول بکشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع 

حمل خواهد بود.

  نفقه ايام عده

دکتر سحر 
ناصربخت   
مدرس دانشگاه  و 
پژوهشگر حقوق 
مدرس داوري   

حقوقی

کتاب انسان در 
جستجوی معنا؛ 

نوشته دکتر 
ویکتور فرانکل 

کتاب های  از  یکی 
ماست  زمان  خوب 
به  آن  خواندن  که 
حاضر  عصر  در  ویژه 
بسیار توصیه می شود. 
آن  در  که  عصری 
زندگی بشر به سمت 
های  مشغولیت  افزایش  رفته،  شدن  ماشینی 
ذهنی و جسمی از یک طرف و کمرنگ شدن 
آثار دین و قراردادهای اجتماعی از طرف دیگر 
منجر به روند رو به رشد مشکالت روحی و روانی 
از جمله افسردگی و بی حوصلگی شده و انسان با 
انواع و اقسام درد ها و رنج های جسمی و روحی 
روبروست. واضح است که زندگی همیشه با درد و 
رنج عجین است و هیچ پایانی برای رنج در زندگی 
دنیایی نیست؛ درد و رنجی که گاهی اجتناب ناپذیر 
است و نمی توان آن را از زندگی جدا کرد. اما به 
عقیده فرانکل دردها و تنش ها فرصت های زندگی 
انسان هستند. فرصت هایی برای رسیدن به کمال 
بیرونی و مهمتر از آن کمال درونی. در واقع درد ها 
و تنش ها، فاصله میان انسانی که هست و آنچه که 
باید بشود، هستند. اما نکته ی مهم و سرنوشت 
ساز استفاده از فرصت هاست؛ فرصت هایی که در 
سرنوشت همه افراد به شکلی واقعی و قابل لمس 
وجود دارند. بنابراین انسان در مقابل دردها و رنج 

هایش هم مسئولیت هایی دارد. 
روبروست:1.  راه  دو  با  رنج  موقعیت  در  انسان 
تغییر شرایط بیرونی به نفع رهایی از رنج  2. یافتن 
معنایی برای درد و رنج در شرایط اجتناب ناپذیر. 
روشن است که اولین و منطقی ترین وظیفه انسان 
در مواجهه با هر مشکل و رنج، جستجوی علل به 
وجود آورنده رنج و از بین بردن آن است. بنابراین 
اگر الزامی نباشد رنج هم معنایی نخواهد داشت؛ 
اما گاهی درد و رنج اجتناب ناپذیرند و ما قادر به 
تغییر شرایط بیرونی و از بین بردن عوامل ایجاد 
کننده رنج نیستیم. انسان در این مرحله نیز دارای 
یک وظیفه است و آن یافتن معنای رنج است. 
معنایی که باعث می شود قادر به تحمل رنج به 
شیوه ای سربلند، انسانی و استوار باشیم. روش 
درمانی فرانکل یا معنا درمانی به معنای مبارزه 
طلبی در یک زندگی از هم گسسته به منظور پیدا 
کردن رشته های نازکی از معنا و مسئولیت است. 
از نظر فرانکل هر انسان یک جنگجوی اندوهگین 
است که با مشکالت و درد و رنج های متعددی 
روبه روست و باید راهی برای پذیرش یا مقابله با 
این دردها بیابد. درعین حال هیچ کس نمی تواند 

معنایی برای زندگی دیگری پیدا کند و جنگجوی 
اندوهگین تنهاست. و همین جنگجوی اندوهگین 
تنها از امکانات و توانایی های نامحدودی برخوردار 
است که خداوند بزرگ در ذاتش قرار داده است. 
هیچ  تحت  و  کس  هیچ  که  معنوی  آزادی  یک 

شرایطی قادر به سلب آن از فرد نیست.
 آخرین آزادی آدمی که به او توانایی می دهد تا در 
سخت ترین و ناامیدکننده ترین شرایط نیز قادر 
به انتخاب نحوه رفتار و سرنوشت خود باشد. اما 
جنگجو بودن نیازمند داشتن احساس مسئولیت 
احساس  نداشتن  یا  داشتن  فرانکل  است. 
مسئولیت را معلول جوهر وجودی یا خال وجودی 
وجودی  جوهر  دارای  های  انسان  داند.  می 
انسان هایی فعال، پویا و مسئولیت پذیر هستند 
که در هر شرایطی در جستجوی معنای زندگی 
خویش هستند. این افراد می توانند در د و رنج را 
به شیوه ای عزتمند و استوار تحمل کنند و با تبدیل 
محدودیت ها به فرصت به کمالی که مدنظر یک 
انسان است، دست یابند. در مقابل انسان هایی 
با خالء وجودی، انسان هایی منفعل و تسلیم 
هستند که وقتی انتظارات آنها از زندگی برآورده 
نشود، افسرده و بی حوصله می شوند؛ از همه چیز 
دست می کشند و دیگر چیزی نه آزارشان می دهد 
و نه حتی خوشحالشان می کند. همه اینها نشانه 
بی معنا بودن زندگی برای فرد است و ناشی از عدم 
احساس مسئولیت کافی در اوست. فرانکل به 
افراد در چنین شرایطی می گوید زندگی هم از شما 
انتظاراتی دارد و شما دارای وظیفه و رسالت خاصی 
در قبال زندگی هستید که باید آن را پیدا و محقق 
کنید.  درواقع معنادرمانی بر این اصل تکیه دارد 
که پذیرش مسئولیت بسیار مهم و اساسی است. 
مسئولیت برای یافتن معنای زندگی. معنایی که 
در زندگی افراد گوناگون، متفاوت است؛ به عنوان 

مثال معنا در زندگی یک فرد می تواند انجام یک 
کار ارزشمند یا برآورده شدن هدف و آرزویی باشد 
که در سر پرورانده و در زندگی فرد دیگر عزیزی 
است که فرسنگ ها با او فاصله دارد. برای یافتن 
معنا در زندگی باید دارای اندیشه ای پویا باشیم و 
بتوانیم از جهات گوناگونی به زندگی و شرایطمان 

نگاه کنیم. 
فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنا به بیان 
سرگذشت وحشتناک و اندوهبار زندگی زندانیان 
روایت لحظه  اردوگاه کار اجباری می پردازد ؛  در 
هایی از درد و رنج میلیون ها نفر در شرایطی دشوار 
که تمام هدف ها و آزادی های معمول زندگی از آنها 
ربوده شده و گرسنگی، تحقیر و خشم ناشی از بی 
عدالتی، تبدیل به زخمی عمیق بر روح و روانشان  
شده است. در این شرایط نامناسب زندگی، بودند 
عده ی کمی که لیاقت رنج هایشان را داشتند؛ 
این افراد با یافتن معنایی برای دردها و رنج های 
اجتناب ناپذیرشان توانستند حتی در آن شرایط 

سخت و اندوهناک شرافتمندانه رفتار کنند.
 البته عده زیادی از زندانیان زندگی را رها کرده، 
آزادی معنوی و همه امیدشان به آینده را از دست 
دادند و از سخیف ترین رفتارها برای زنده ماندن 
فروگذار نبودند؛ آنها جزو نخستین افرادی بودند 
که در اردوگاه جان سپردند ؛ البته دلیل مرگشان 
بیش از آنکه به خاطر کمبود غذا و دارو باشد، به 
علت نداشتن امید و انگیزه برای ادامه زندگی بوده 
است. در این شرایط فرانکل با زنده نگه داشتن 
یاد همسرش و امید داشتن به دیدار او و با امید به 
اینکه پس از پایان جنگ می تواند سخنرانی های 
اردوگاه  در  تجربیاتش  از  روان شناسی  با  مرتبط 
کار اجباری ارائه دهد، توانست امید را در درونش 
زنده نگه دارد و به زندگی ادامه دهد. تجربه های 
وحشتناک دکتر فرانکل در اردوگاه کار اجباری به 
شکل گیری اندیشه های بنیادینش در روش معنا 
درمانی یا لوگوتراپی منجر شد. دکتر فرانکل در 
کتابش نشان می دهد که همه افراد در تاریکی 
شبیه هم نیستند و هر کس خودش می تواند 
انتخاب کند که چه راهی را در پیش بگیرد. فرانکل 
در شرایط سخت و دردناک اسارت معنای زندگیش 
را در زنده ماندن و رساندن کتابش به دست مردم 
می یابد و به کمک این معنا توانست سال های 
و  خود  رشد  برای  فرصتی  به  تبدیل  را  اسارت 
بسیاری انسان های دیگر کند. با خواندن این 
کتاب شاید بتوانیم جور دیگری به درد ها و سختی 

های زندگیمان نگاه کنیم.
عنوان  به  معنا  جست وجوی  در  انسان  کتاب 
مشهورترین کتاب فرانکل تاکنون چندین بار توسط 
مترجم های زیادی به فارسی برگردانده شده است. 
امیر الهوتی،اکبر معارفی،زهرا زاهدی،حسینعلی 
میالنی  مهین  و  صالحیان  نهضت  میرشاهی، 

تعدادی از این مترجمان هستند.

کتابخوانی

دکتر فاطمه فخری 
فخرآبادی
دکترای شیمی_
اصفهان

  وجیهه  بای 
مربی و کارشناس 
 صنایع غذایی
 فنی حرفه ای

 استان بوشهر    

آشپزی
در تعریف اجرت المثل باید گفت که؛ 

زن وظایـف خاصـی در زندگـی زناشـویی دارد 
شـده  برشـمرده  شـرع  و  قانـون  توسـط  کـه 
و  عـام  تمکیـن  شـامل  وظایـف  ایـن  اسـت. 
تمکیـن خـاص اسـت. تمکیـن عام بـه معنای 
بـه  عمـل  و  مشـترک  زندگـی  در  زن  حضـور 
وظایفـی اسـت که شـرع و قانـون تعیین کرده 
اسـت. مثـال زن شـرعا نمی تواند بـدون اجـازه همسـرش از خانه خارج 
شـود. ادامـه تحصیـل و کار کردن زن در خارج از منـزل نیز باید با اجازه 
شـوهر باشـد، هر چند در حال حاضر بسـیاری از زنان این حقوق را در 
عقدنامـه دریافـت می کننـد. تمکیـن خـاص نیز بـه معنای عمـل کردن 
زن بـه وظایف زناشـویی اسـت. حال اگـر زن در طول زندگی مشـترک و 
در خانـه همسـر خـود، کاری به جز این موارد را به دسـتور شـوهر انجام 
دهـد، مسـتحق پاداشـی اسـت کـه بـه آن اجرت المثل گفته می شـود.  

قانـون در صـورت فـوت شـوهر، تکلیـف ایـن پرداخـت را نیـز معلـوم 
کـرده اسـت کـه برابـر آن: »زوجـه می تـو اند در صـورت مطالبـه، اجرت 
المثـل ایـام زندگـی مشـترك خـود را از ماتـرك زوج متوفی بـا جلب نظر 

کارشـناس مطالبـه کند.«

درخواست اجرت المثل بعد از مرگ همسر

امیرحسین 

حسین زاده

 لیسانس حقوق

حقوقی

استـاد  
حمیـدرضا  جعفری

طب سنتی

بسـم الله الرحمن 
الرحیم

فیزیـک  معلـم 
جـز  بـه  و  هسـتم 
و  تفکـر  فیزیـک، 
سـبک زندگـی هم 
تدریـس مـی کنم. 
ی  جلسـه  اولیـن 
کالس تفکـر، از دخترهـا پرسـیدم بـرای ادامه 
تحصیـل یـا زندگی قصـد دارند به کدام کشـور 
مهاجرت کنند. خوب تا حدودی می توانسـتم 
نتیجـه را ارزیابی کنم، ولیکن نتیجه، شـگفت 
آورتـر از پیـش بینـی مـن بـود. تقریبـًا همگـی 
شـان حتی کشـور مقصد را هم انتخاب کرده و 
اطالعاتی کم و بیش راجع به آن هم داشـتند. 
عمومـًا هم قصـد اقامت داشـتند. صـرف نظر 
از اینکـه ایـن بچه ها تا روزهـای تصمیم گیری 
هـزار بار نظرشـان عـوض خواهد شـد، نکته ی 

مهـم ایـن اسـت کـه آنها بـه ایـن موضـوع فکر 
مـی کنند: اقامت در کشـوری دیگر، کشـوری 
کـه بتواننـد در آنجـا راحـت تـر زندگـی کننـد. 
راحـت تر دانشـگاه برونـد. راحت تـر کار کنند. 
امـروز کـه بـه خوشـبختی دسـته جمعـی فکر 
مـی کردم یـاد کالس تفکـر افتـادم. حتمًا بعد 
از امتحانـات راجـع بـه ایـن موضـوع برایشـان 
خواهـم گفـت. بـه ایـن کـه مـا هیچ وقـت تک 
تـک احسـاس شـادمانی نخواهیـم کـرد، مگر 
اینکـه هـر کداممان بـرای شـادی، رفـاه و فهم 

دیگری بکوشـیم. تاریخ خوانی همیشـه مفید 
بـوده، بـه ویـژه آن قسـمت هایی کـه آدمها هر 
چـه بـه دسـت آوردنـد برایـش بهـا داده انـد. 
دموکراسـی و آزادی، رفـاه، بـازارکار، شـفافیت 
مالـی، بـه حداقـل رسـیدن رانـت و رشـوه و ... 
همـه بهـا دارد، هزینـه دارد. امـا، در یک حالت 
مـی تـوان تنهایـی هـم خوشـحال بـود. وقتی 
انسـان از قالـب انسـان بودنـش خـارج شـد، 
حتمـًا هیچ چیـزی آزارش نخواهـد داد. حتی 
حیوانـات هـم زندگـی دسـته جمعـی و حفـظ 
گلـه برایشـان مهـم اسـت. همیشـه دوسـت 
کـه سـر سـفره ی  بدانـم کسـانی  ام  داشـته 
زندگـی راحـت تر، تحصیل راحت تر و اشـتغال 
راحـت تـر کشـورهای دیگـر نشسـته انـد، چـه 
هزینـه هایی بابـت آن پرداخت کرده اند. شـما 
مـی دانیـد؟ بگوییـد مـن هـم بدانـم. بدانـم و 
بمیرم بهتر اسـت یا ندانم و بمیـرم؟ )نور به قبر 

ابوریحـان بیرونی ببـارد(

 خارج، چند؟

سهیال

 ملک محمدی
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و خونگرمی مردمان جنوب  

) مازندران    بوشهر(
صدای پرطنین مردم استان بوشهر

 

  

خارجی  روابط  شکل دهی 
:ممکن است کارگروه یا تیم 
برای رسیدن به اهداف خود 
به کمک افراد سایر بخش ها 
از همان مجموعه و با افرادی 
نیز  دیگر  ی  مجموعه  از 

داشته باشند.
  تصمیم گیری: ممکن است کار گروه یا تیم ،تمام دانش 
و مهارت های الزم برای تصمیم گیری را داشته یا ناگزیر از 

درخواست مشاوره از افراد دیگر باشد .
 خلق ایده های جدید: یک تیم یا کارگروه موفق، محیطی را 
فراهم می کند که در آن ،هیچ ایده ای از دسترس دور نماند 

هرچقدر هم که در ابتدا عجیب و غریب به نظر برسد.
  و حل و فصل مشکالت: سامان بخشی کارها وقتی که 
همه چیز به صورت غلط پیش می رود. حل مشکالت تا 
یا  و  کاری  تاخیرهای  و  اشتباهات  به  تواند  حدودی می 

تعارض های بین افراد درون یا بیرون گروه مربوط گردد.
  بازبینی عملکرد: تمام تیم ها باید عملکرد خود را در فواصل 
زمانی منظم و به صورت مکرر ،بازبینی نمایند تا مطمئن 

شوند که همچنان در مسیر قرار دارند.۳
،خیر  کند  تامین  را  دیگران  خیر  است  مایل  که  کسی   

خودش را هم تعیین کرده است.) کنفوسیوس(
 لذات حیات و حقیقت زندگی را در خدمت به همنوع و 

محبت به مردم جستجو نمایید. )میرابو(
  به وسیله ی چهار چیز با مردم در تماس هستیم. ارزش 
موفقیت ما از روی این چهار چیز معلوم می شود؛ آنچه می 
کنیم ،آنچه جلوه می کنیم، آنچه می گوییم، آن طور که می 

گوییم .)دیل کارنگی(
  محیط وجود خارجی ندارد، افراد آن را درست می کنند.

) سعید نفیسی(
تعارف پویایی گروه و یا دینامیک گروه:

  عبارت است از نیروهای بسیار پیچیده ای که بر وضع فعلی 
و رفتار گروه ،تاثیر گذاشته و دگرگونی آن را موجب می شود 

و مسیر حرکت گروه را مشخص می کند.
  در برگیرنده ی مجموعه عناصر و فرآیندهایی است که در 
زندگی گروه ها و به ویژه گروه های ))چهره به چهره (( مطرح 

می شود.
  عبارت است از کنش ها و واکنش ها، تأثیر و تاثیرات ،فعل 
و انفعاالت و عمل های متقابل این نیروها و آثار حاصل شده 

از آنها بر یک گروه مشخص.
  دالیل مطالعه ی پویایی گروهی و میان گروهی

 اول: 
افراد برای یادگیری چگونگی برخورد با سایر اعضای گروه و 

کمک به شناخت هویت خود،بر گروه متکی هستند .
دوم :گروه ها ،تأثیر قدرتمندی بر سایر گروه ها و و سازمان 
دارند. بیشتر کار سازمان توسط گروه صورت می پذیرد و 
موفقیت سازمان منوط و محدود به اثربخشی گروه های 

کار است .
کمک  رفتار  تشریح  به  گروهی  پویایی  ی  :مطالعه  سوم 
می کند .رفتار ))منحصر به فرد((، در گروه ها بروز می کند 
که بالطبع فقط به کمک شناخت فراگرد گروهی می توان 

آن را تحلیل کرد.
 وقتی خودخواهی یک فرد برای جامعه ای به صورت قانون 
درآمد قانون بردارید در روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت 

بگردید. )؟(
  وقتی که آشفتگی جمعیتی به سر حد جنون می رسد، 
همچون آتش              کشیده ای به پیش میخزد و همه 
چیز را می سوزاند .ولی چون حدت آن فرو نشیند ،خود را 
می خورد و نیرویش را از دست می دهد و می داند که باید 

اطاعت کند و در برابر منطق و قانون تسلیم شود. )؟(
  هر که دیگران را همچون خود دوست می دارد ، شایسته ی 

فرمانروایی است . )آئین تااو(
  هرگز سعادت شخصی ،قلب مرا در خود نگرفته است. من 

خوشبختی خود را جز در جامعه نمی بینم.) روسو(
  هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد باالخره 

سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد .)اسمایلر(
#جامعه شناسی هویت جمعی:

ظاهر  به  معنای  دو  جمعی،  هویت  شناسی  جامعه  در 
متناقض به کار می رود:

۱. همسانی و یکنواختی مطلق.
۲. تمایز که دربرگیرنده ثبات یا تداوم در طول زمان است.

 مولفه های تشکیل دهنده هویت جمعی:

۱. سرزمین و قلمرو.
۲. دین و مذهب.

 ۳.زبان.
۴. دانش و فرهنگ )عام - خاص(.

 عناصر هویت جمعی:
۱. آگاهی به خود و جامعه.

۲. عالقه مندی به مجموعه ای که به آن تعلق دارد.
۳. عنصر ذهنی که بر وجود ))باورها(( تاکید می کند و 
هویت را محصول باور یک جامعه انسانی به داشتن تعلقات 

و ویژگی های مشترک می داند.
۴. تمایل افراد یک جامعه برای زیستن در کنار یکدیگر 

است.
۵. فرد را به یک مجموعه وسیع تر به نام ملت و یا ملیت پیوند 

می زند.
 هویت ملی، نوعی هویت جمعی :

-هویت ملی یک هویت جمعی تاریخی پایدار و غیر قابل 
تغییر است و تک تک افراد یک ملت را در برمی گیرد .

به  نسبت  عاطفی  تعلق  احساس  نوعی  ملی،  -هویت 
اجتماع است که موجب وحدت و انسجام ملی شده و دارای 
ابعاد مختلف مادی، فرهنگی و روانی است که سبب تفاوت 

جوامع از یکدیگر می شود
 -هویت ملی ،مجموعه ویژگی ها ،ارزش ها، نگرش ها و 
خصوصیاتی است که متعلق به یک واحد بسیار کالن به 

اسم ملت است.
-غرض از انجمن و اجتماع جمع قواست   چرا که قطره چو 

شد ،متصل به هم، دریاست
-ز قطره هیچ نیاید، ولی چو دریا گشت   هر آنچه نفع تصور 

کنی در او، آن جاست
-ز قطره ماهی پیدا نمی شود هرگز   محیط باشد کز وی 

نهنگ خواهد ساخت  ) ادیب الممالک(
 

#مولفه های مفهوم گروه:
-تعامل

 -انسجام گرایی
 -هویت اجتماعی

 -هویت مشترک
 -تاثیر گذاری 

-آرمان مشترک 
-روحیه جمعی

 -جهت دهی 
-یکپارچگی 

-کمک و مساعدت.
#شرایط ایجاد خالقیت و نوآوری در گروه های کاری:

 الف .ایجاد جو مشارکت و تبادل نظر.
 ب. به وجود آمدن زمینه های ابراز عقاید و نظریات به طور 

آزاد .
پ. ایجاد نظام پیشنهادها.

ت. انجام تحقیقات کاربردی در زمینه های کیفیت.
مولفه های کار گروهی:

 ۱.اندازه گیری :
 ارزیابی ارتقای عملکرد گروه نسبت به استانداردهای از 

پیش تعیین شده را شامل می شود .
اندازه گیری قابل اجرا برای کار گروهی  هفت حیطه ی 

،عبارتند از:
  حل مسئله.

  نتایج و کارهای اجرا شده در دامنه زمان.
  تاثیر، یعنی اهمیت آنچه به دست آمده است.

  روابط درون گروه.
 وظیفه یا تکلیف ،یعنی انجام به موقع تکلیف و مکاتبات.

  روابط خارجی گروه.
 ، به قدرت و منابع گروه    میزان مشکل بودن پروژه که 

بستگی دارد .
۲.تشویق و بهبود :

کلیدی،  اهداف  از  استفاده  با  کارگروهی  که  است  الزم 
تشویق شود تا بلکه همه راه های بهبود، مورد توجه و بررسی 
قرار گیرد ،بنابراین سه نوع هدف باید همواره مد نظر قرار 

گیرد:
  اهداف اساسی و مورد نیاز برای استمرار کار گروهی.

  اهداف حل مسئله به منظور پیشنهاد وضعیت مناسب تر 
یا مطلوب تر.

  اهداف ابتکاری به منظور تبدیل کاال یا کار خوب به کاال 
یا کار بهتر.

۳.یاد گرفتن:

 برنامه آموزشی باید برای همه اعضای گروه اجرا شود و 
گروهی که خود و دیگران را تعلیم می دهد، تغییر خواهد 

کرد و بهبود خواهد یافت.
۴. گوش دادن به بازخوردهایی که گروه می گیرد:

 یعنی استفاده از اطالعات کسب شده به منظور کاهش 
تضاد و تعارض.

۵. بهینه سازی:
 ابتکار و الگوسازی نقش می تواند به بهینه سازی اثربخشی 
شوند  می  تشویق  که  اعضایی  کند.  کمک  گروه  یا  تیم 
و  افراد عیب جو  با  ، بیشتر احتمال دارد که در مقایسه 
بدگمان، دست به ابتکار بزنند و ایده هایشان را با هم در 

میان بگذارند.
۶. خیالبافی و رویا پردازی :

که  گروه هایی  نگیرید  کم  دست  را  پردازی  خیال  قدرت 
می پردازند.  رویا  و  خیالپردازی  به  دارند  ضعیف  عملکرد 
قسمت کمی از روز را به خیالپردازی اختصاص دهید ؛ البته 
نباید اتالف وقت و بیهوده ، بلکه به صورت تصور کردن راه 

های بهتر و بهره وری بیشتر.
 مولفه ها و اجزای الگوی پیاده سازی کار گروهی:

این مرحله  انداز کارگروهی: در  ۱. مرحله تعیین چشم 
الزم است چشم انداز کلی کارگروهی، مشخص و به شیوه 

آبشاری برای کل گروه اطالع رسانی و توجیه شود .
نظر  از  موجود  وضعیت  شناخت  و  بررسی  ۲.مرحله 
کارگروهی :پیاده سازی و کارگروهی بدون در نظر گرفتن 
مواجه  شکست  با  موجود  منابع  و  ،فرهنگ  ساختارها 

می شود .
۳.مرحله ساختارسازی :

در این مرحله ،باید افراد را در ساختارهای تیم ساز غیر 
رسمی قرار داد تا با اصول و فرهنگ کار گروهی آشنا شوند.
۴. طراحی گروه های کاری در یک واحد نمونه :در این 
مرحله ،الزم است گروه های کاری در فعالیت های مختلف 

،مشخص شوند و واحد نمونه کارگروهی مشخص شود .
برای  ۵.تحلیل فعالیت های مختلف :مهمترین مرحله 
پیاده سازی کارگروهی، تحلیل فعالیت های مختلف مورد 
نیاز است. چرا که بر این مبنا، جهت گیری کارگروهی به 
لحاظ شکلی و محتوایی مشخص می شود و نحوه همکاری 

تعیین می گردد.
۶. تدوین و اجرای برنامه آموزشی کارگروهی:

 فرهنگ سازی و آموزش گروه های کاری در زمینه های 
مختلف، یکی از مراحل بسیار مهم بوده و الزم است برنامه 

آموزشی مدون و مستمری، تدوین و به اجرا گذاشته شود.
۷. مرحله اجرای کار گروهی: برای اجرای کار گروهی طی 

مراحل زیر الزم است:
  تنظیم برنامه اجرایی کارگروهی.

  تنظیم جدول زمانی انجام کار گروهی .
 نظارت بر حسن اجرای کار گروهی.

  طراحی مکانیزم تشویقی برای کار گروهی.
  اصول اساسی و بنیادی کارگروهی.

 اصول اساسی و بنیادی کار تیمی :
۱. اصل پذیرش ارزش های کارگروهی: مطابق این اصل، 
اعضای گروه نیز باید ضمن حفظ ارزش های فردی ،سعی 
کنند هنجارها و ارزش های گروه را تقویت کنند و آن را 

بپذیرند تا بتوانند بدان عمل نمایند .
۲. اصل تفویض اختیار به تیم :تفویض اختیار به عنوان یک 
اصل پایه کمک می کند تا گروه به خودباوری در زمینه های 

مختلف کار،دست یابد.
۳. اصل مسئولیت پذیری گروه: الزم است افراد و اعضای 
گروه ،مسئولیت پذیری جمعی و گروهی را تمرین نمایند 

و بدان مجهز شوند.
۴. اصل قضاوت منصفانه در کارگروهی: قضاوت و داوری 
در کار گروهی امری است که اگر خوب انجام شود ،دلگرمی 

و انگیزه ی اعضای گروه را تقویت می کند.
ماهیت  جمعی:  و  حضوری  جلسات  برگزاری  اصل   .۵
رهبران  و  گروه  اعضای  که  می کند  ایجاب  کارگروه 
آنان،جلساتی مداوم داشته باشد تا بهتر بتوانند ذهنیت ما 

را به هم نزدیک نمایند.
۶. اصل پایبندی به کارگروهی: منظور از پایبندی این است 
که اعضا در گروه به همدیگر احترام گذاشته و همگی در 

جهت پیشبرد اهداف گروه گام بردارند.
کارگروهی،  اعظم  قسمت  یکپارچه:  ارتباطات  اصل   .۷
برقراری ارتباط بین اعضای گروه است ،بنابراین برقراری 
ارتباطات انسانی و دوستانه به عنوان یک اصل مهم تلقی 
می شود.                                                                      ادامه دارد...

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

 به قلم :

  دکتر لیراوی

حقایق علمـی که ذهن 
شـما را بـه چالـش مـی 

کشند
۱.اسـتخوان بچه ها در 
حـدود 100 اسـتخوان 
بزرگسـاالن  از  بیشـتر 

اسـت.
 نـوزادان هنـگام تولـد حـدود 300 اسـتخوان دارند 
کـه بیـن بسـیاری از آنها غضـروف وجـود دارد.  این 
انعطـاف پذیـری اضافـی به آنهـا کمک مـی کند تا 

از کانـال زایمان عبور کنند و همچنین امکان رشـد 
سـریع را فراهم می کند.  با افزایش سـن، بسـیاری 
از اسـتخوان هـا ذوب مـی شـوند و 206 اسـتخوان 
اسـکلت  متوسـط  طـور  بـه  کـه  مانـد  مـی  باقـی 

بزرگسـاالن را تشـکیل مـی دهد.

 2. بـرج ایفـل مـی توانـد در طـول تابسـتان 15 
سـانتی متـر بلندتـر باشـد.

 هنگامـی کـه مـاده ای گـرم مـی شـود، ذرات آن 
بیشـتر حرکت می کنند و حجم بیشـتری را اشغال 

مـی کند. این بـه عنوان انبسـاط حرارتی شـناخته 
می شـود.  برعکس، افـت دما باعث انقباض مجدد 
آن مـی شـود.  بـه عنـوان مثـال سـطح جیـوه درون 
یک دماسـنج با تغییـر حجم جیوه بـا دمای محیط 
افزایـش و کاهـش می یابد.  این اثر بیشـتر در گازها 
چشـمگیر اسـت امـا در مایعـات و جامـدات ماننـد 
آهـن نیـز وجـود دارد.  بـه همیـن دلیل، سـازه های 
بزرگـی ماننـد پـل ها با اتصاالت انبسـاطی سـاخته 
می شـوند کـه به آنها اجـازه می دهد تا آزاد شـوند و 

بـدون آسـیب دیدگی منقبض شـوند.

حقایق علمی

مترجم: 

اعظم قنواتی

قاجاریه  عصر  اواخر  در 
غیر  مقلد  های  دسته 
درباری پایگاهایی مثل 
خانه  قهوه  ایلچی،  باغ 
نایب علی و غیره یافتند 
که در دوران احمد شاه 
به ظهور نخستین تماشاخانه های رسمی انجامید. 
پراکنده  های  فعالیت  پیش  قرن  دهه  آخرین  در 
نمایشی که عده دیگر آغاز کردند شکل جدی تر به 

خود گرفت.
از  اقتباس  با  اروپا  آموختگان  درس  از  گروهی 
نمایشنامه های اروپایی متونی نوشتند و برای اولین 

بار نمایشنامه نویسی در ایران به وجود آمد.
»مسیو  کیمیاگر  خلیل  مالابراهیم  نمایشنامه 
ژوردان حکیم نباتات« و باالخره مجموعه ای به نام 

»تمثیالت« از این جمله اند. نویسنده این مجموعه 
میرزا فتحعلی آخوند زاره و مترجم آن محمد جعفر 
قراچه داغی بود. پس از وی میرزا آقا تبریزی دست 
به قلم برد و نمایشنامه های به سبک آخوند زاده ولی 
با مضامین انتقادی، اجتماعی نوشت و پایه های 

نمایشنامه های ایرانی را بنا نهاد. 
تماشاخانه  ش.  ه  سال ۱۲۶۴  در  بعد  سال  چند 
آغاز  با  بود گرفته شد.  درباریان  ویژه  دارالفنون که 

در  مشروطیت  امضای  از  پس  و  مشروطه  انقالب 
سال ۱۲۸۵ ه ش. نخستین نمایش های عمومی در 
هوای آزاد شکل گرفت. نخستین گروه های نمایشی 
»شرکت فرهنگ« بود که در پارک ها به اجرای نمایش 
می پرداخت و پس از آن گروه »تئاترملی« به همت 
عبدالکریم محقق الدوله تشکیل شد. در این دوره 
نخستین روزنامه نمایشی ایران تحت عنوان »تئاتر« 
توسط میرزا رضا خان طباطبایی نایینی انتشار یافت. 
نایینی به پیروی از نمایشنامه های میرزا آقا تبریزی 
نمایشنامه ای به نام شیخعلی میرزا حاکم مالیر و 

تویسرکان و عروسی با دختر شاه پریان نوشت.
یکی از نمایشنامه نویسان برجسته این دوره حسن 
مقدم بود که معروف ترین نمایشنامه اش »جعفر ها از 
فرهنگ برگشته« نام داشت که وی آن را در گراند هتل 

اجرا کرد. ادامه دارد....

تئاترایران تاریخچه 

 به قلم :

فرخنده محمدی

ناخدا یکم احسـان نصیری فرمانـده پایگاه دریایی 
بوشـهر بـا حضـور در منـزل خانواده هـای دو تـن از 
شـهیدان نـاو پشـتیبانی کنـارک بـا ایشـان دیـدار و 

دلجویـی کردند.
ناخدا یکم احسـان نصیری فرمانـده پایگاه دریایی 
بوشـهر بـا حضـور در منـزل شـهیدان سـید منصور 
موسـوی نژاد و حسـین سـپهری اهرمی از شهدای 
ناوچـه کنـارک بـا خانـواده هـای ایـن شـهدا جلیل 
القـدر دیـدار و دلجویـی کردنـد. فرمانـده پایـگاه 
دریایـی بوشـهر در ایـن دیـدار سـخنان ومشـکالت 
خانواده هـای شـهدا را شـنیدند و قـول دادنـد کـه 
مشـکالت خانـواده شـهدا را در اسـرع وقـت مرتفع 

نمایند.
رئیـس  راغبـی  یاسـر  المسـلمین  و  حجةاالسـالم 
عقیدتـی سیاسـی پایـگاه دریایـی بوشـهر نیـز بـا 

اشـاره بـه فرمایشـات مقـام معظم رهبـری )مدظله 
العالـی( در دیدار بـا خانواده های شـهدا فرمودند: 
»ارزش پدرها و مادرها و همسـران و وابسـتگانی که 
صبـر کردند و این مصائب سـنگین را تحّمل کردند 
خیلی باال اسـت« یاد آور شـد: مقام خانواده شـهدا 
در نزد پروردگار کمتر از مقام شـهدا نیسـت. شـهید 
در نـزد پـروردگار متعال از نعمات پـروردگار بهره مند 
اسـت. خانواده شـهدا غم دوری شهید و مشکالت 
دیگـر را تحمل می کننـد و در این راه صبر و حوصله 

می کنند.
وی همچنیـن در مورد نقش شـهدای رمضـان را در 
افزایـش قـدرت دفاعی کشـور گفت: این شـهدای 
جلیـل القـدر در راه افزایـش قـدرت دفاعـی کشـور 
جـان خـود را نثـار کـرده انـد و باعـث بلندتـر شـدن 
دسـت نظـام در دفـاع از مرزهـای آبـی شـده اند کـه 

ایـن خـود باعـث ایجـاد قـدرت بازدارندگی بیشـتر 
می گـردد. قـدرت بازدارندگـی نیز موجب می شـود 
کـه هـر قـدرت و کشـوری کـه فکـر حمله به کشـور 
عزیزمـان را در سـر مـی پرورانـد وادار بـه محاسـبه 
کنـد. کـه همیـن باعث می شـود که بـه خـود اجازه 

جسـارت بـه کشـور عزیزمـان را ندهد.
وی همچنین یادآور شـد: شـهدای رمضان در همه 
پیشـرفت ها و موفقیت های نظام اسـالمی چه هم 

اکنـون و چه در آینده سـهیم خواهند بود.
گفتنی اسـت ناخدا یکم احسـان نصیـری فرمانده 
پایـگاه دریایی بوشـهر بـه نمایندگی از امیـر دریادار 
حسـین خانزادی فرمانده نیروی دریایـی راهبردی 
ارتـش جمهوری اسـالمی ایران تابلـو فرش منقش 
بـه خانـواده هـای  بـه تصویـر شـهدای کنـارک را 

شـهدای رمضـان تقدیـم نمودند.

دیدار فرمانده پایگاه دریایی بوشهر با خانواده های شهدای کنارک

فراخوان اولین جشنواره ملی عکس بوشهر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان بوشهر منتشر شد.

 سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری بندر بوشهر با همکاری انجمن سینمای 
جوانان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر اولین جشنواره ملی عکس بوشهر 
را به منظور شناسایی ظرفیت های حوزه مردم شناسایی، گردشگری، مستند نگاری این 

شهر برگزار می  کند.
اهداف برگزاری جشنواره، معرفی میراث فرهنگی، هویتی، تاریخی و گردشگری شهر 
بوشهر در سطح ملی و بین المللی، معرفی بستر های مناسب در حوزه گردشگری استان 
بوشهر،  ثبت مکان های گردشگری و خدماتی برای جذب مخاطبان، گردشگران و عالقه -
مندان به فرهنگ، هنر و تمدن از ایران و سراسر دنیا، باز تولید اشتغال فرهنگی به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در منطقه، تقویت و مستندنگاری شهری از طریق تولید محتوا و  

نقش  پذیری شهر بوشهر به عنوان شاهراه دریایی ابریشم  اعالم شده است.
 شرکت در این جشنواره برای همه عالقه مندان آزاد است.

هر شرکت کننده می تواند حداقل ۱۰ و حداکثر۲۰ قطعه عکس را به دبیرخانه بفرستد.
آثار نباید پیش از این در جشنواره و نمایشگاهی شرکت کرده باشد. بهتر است آثار خلق 

شده متعلق به سال۱۳۹۹ باشد.
شرکت کنندگان باید فایل عکس ها را به همراه نام و نام خانوادگی، یک قطعه عکس 
 Ahmadi۰۲  Ahmadi۰۱ مانند:  انگلیسی  حروف  با  ردیف  شماره  و  خود  پرسنلی 

نام گذاری کنند و بفرستند.
 ویرایش عکس ها تنها در حدی که به اصالت تصویر خدشه وارد نکند، مورد قبول است. 
هر ترفندی که جنبه مستند بودن اثر را مخدوش کند، مورد قبول نیست. اصالح رنگ، 
کنتراست، تیرگی و روشنی، کراپ در عکس ها در حدی که اصالت عکس را تغییر ندهد 

قابل قبول است. تشخیص نهایی این مسأله به عهده دبیرخانه است.
 ارسال اثر از سوی هنرمندان و شرکت کنندگان به منزله قبول شرایط و اعالم مالکیت معنوی 
این اثر است. در صورت اثبات خالف این امر در هر مرحله ای، عواقب حقوقی و جزایی 

آن به عهده شرکت کننده است.
 برگزارکننده مجاز است آثار ارسالی را در امور نمایشگاهی، انتشاراتی، اطالع رسانی و 

تبلیغاتی خود با ذکر نام عکاس در هر زمان استفاده کند.
به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه  فرستاده شود، به هیچ  وجه ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
 رأی هیأت داوران قطعی است و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست و تصمیم گیری در مورد 

مسائل پیش بینی نشده بر عهده برگزارکننده است.
 برگزارکننده هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب دیدگی ناشی از ارسال نامطلوب ندارد.

به ازای هر اثر برگزیده و راه  یافته به نمایشگاه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به عنوان حق التألیف به 
صاحب اثر پرداخت می شود. )به غیر از نفرات برگزیده(

 آثار باید از طریق ایمیل جشنواره )bushehr.iycs@gmail.com( یا به نشانی بوشهر. 
ارسال  پستی ۷۵۱۵۸۴۸۳۴۵  صندوق  )شهیددموخ(.  بهارستان۲۲  خیابان عاشوری. 
شوند.  در خصوص موارد پیش  بینی نشده دبیرخانه مجاز به تصمیم  گیری های الزم است.

 ارسال عکس ها از سوی شرکت کنندگان به منزله قبول مقررات است.
آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار در بخش استانی، سی ام بهمن ۱۳۹۹ است و انتخاب 

آثار پنجم اسفند صورت می گیرد.
مراسم اختتامیه و برپایی نمایشگاه هجدهم اسفند همزمان با روز بوشهر برگزار می شود.

جوایز جشنواره به سه نفر اهداء می  شود و به هر یک بدون در نظر گرفتن اولویت، لوح 
تقدیر. تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰ میلیون ریال اهدا خواهد شد.

همچنین از ۵ نفر قدردانی خواهد شد و بدون در نظرگرفتن اولویت، لوح تقدیر، تندیس 
جشنواره و مبلغ۴ میلیون ریال هدیه داده می شود.

هیأت انتخاب و هیأت  داوران نیز به صالحدید دبیرخانه از انجمن سینمای جوانان استان 
بوشهر هستند.

نشانی دبیرخانه اولین جشنواره ملی عکس بوشهر: بوشهر. خیابان شهید عاشوری. 
بهارستان ۲۲ )شهید دموخ(، انجمن سینمای جوانان استان بوشهر و شماره تماس: 

۰۷۷۳۳۵۳۸۱۲۶ است.

فراخوان اولین جشنواره ملی عکس بوشهر منتشر شد


