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صفحه 7

بنده معتقدم ما باید در دو مقطع سیر تکاملی 
بسیج را در نظر بگیریم. یکی دوران جنگ 
و قبل از آن و دیگری دوران بعد از جنگ. 
بسیج  کارکرد  که  از جنگ  قبل  دوران  در 
کامال مشخص بود، همه نگاه ها به بسیج 

نگاه نظامی و امنیتی بود. ترورها و ناامنی 
های اوایل انقالب و وضعیت امنیت شهرها 
ورود  یه  بسیج  ورود  که  حساس  مراکز  و 
کامال نظامی بود. بعد از اینکه جنگ اتفاق 
افتاد هم باز نقش بسیج کامال آشکار است. 
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کارآفرینی با شیرینی عسل؛ 

معلم بازنشسته ای که کارآفرین شد

ارسنجان(  )شهرستان  روستای کوشک  به  وقتی 
رسیدیم تازه نماز جماعت مغرب و عشا تمام شده 
روستا  از  ای  گوشه  بزرگ  محوطه  یک  در  بود. 
روی زمین خاکی فرش پهن کرده بودند، داربست 
، چراغانی و سیستم صوت ونور منظمی بنا کرده 
در  بودند.  شده  آنجا جمع  زیادی  جمعیت  بودند. 
ورودی مجلس به همه خوش آمد میگفتند و یک 
بسته نقل تعارف میکردند. وارد مجلس شدیم و 
به سختی جایی برای نشستن یافتیم. از میهمانان 

با شیرینی، شربت و شکالت 
مولودی  میشد.  پذیرایی 
و  شور  مسابقه،  و  خوانی 
مجلس  به  خاصی  هیجان 
می داد. حاج آقا موسوی امام 
اباد  نظام  روستای  جماعت 
مسایل  بیان  با  جالب  چقدر 
را  میهمانان  جامعه،  روز 
کرده  خود  سخنان  مجذوب 

بود. آخر جلسه میزبان از با آش نذری از میهمانان 
پذیرایی کرد، اما آنچه بیش از همه نظرم را جلب 
کرد اصرار یکی از میهمانان برای گرفتن تبرک 
از  بعد  گرفتم  تصمیم  بود.  بیمارش  فرزند  برای 

جشن در این مورد از میزبان سوال کنم.
سراغ  به  که  بودند  رفته  ها  مهمان  همه  تقریبا 
جشن  اصلی  متولی  محمدجانی،  مراد  آقای 
رفتم. بعد از سالم و احوالپرسی در مورد شغلش 
کار  اگر  البته  هستم  کارگر  گفت:»  کردم  سوال 
نیمه شعبان جشن  پیدا شود.« پرسیدم هر سال 
چطور  را  ها  هزینه  گفتم  بله.  گفت  میگیری؟ 
میکند.  کمک  زمان  امام  گفت  میکنی؟  تامین 
گفتم  داستانش طوالنیست.  گفت:  گفتم چطور؟ 

اگر ممکن است میخواهم بمانم.
دستم را گرفت و در گوشه ای نشستیم. و اینطور 
شروع کرد:» بیست سال قبل به بیماری سختی 
گرفتار شدم روزی چند بار تشنج میکردم. هر چقدر 
به دکتر مراجعه میکردم بی فایده بود. بیماری سه 
بود،  شده  وخیم  خیلی  حالم  کشید.  طول  سال 
جابجا  مرا  پتو  با  نداشتم،  رفتن  راه  توان  دیگر 
میکردند. پزشک معالجم آقای دکتر کاشانی بود.

آن زمان، شیراز فلکه علم مطب داشت. ماشین 
سختی  به  نبود  زیاد  اینقدر 
مرا پیش دکتر میبردند. یک 
بود،  بد  بسیار  حالم  که  روز 
دکتر  مطب  به  مرا  برادرانم 
گفت:  کاشانی  دکتر  بردند، 
ندارد،  الزم  دارویی  هیچ 
نمیشود.  درمان  او  بیماری 
هرچقدر برادرم اصرار میکرد 
داروهای  همان  حداقل  که 
گفت:  دکتر  نداشت.  فایده  کنید  تکرار  را  قبل 
ببرید هر  از بیست روز دیگر زنده نیست.  بیشتر 

تا  و  دارد  دوست  غذایی 
االن پرهیز میکرده بدهید 
و  ناراحت  همه  بخورد.  تا 

ناامید به خانه بازگشتیم.
مدت  سال  سه  تمام  در 
هرجا  ام  خانواده  بیماری، 
شرکت  بود  دعا  مراسم 
میکردند و هر جا امامزاده 
ای بود به نیت شفای من، 

به زیارت میرفتند. اما وقتی دکتر کاشانی جوابم 
کرد، به امام زمان متوسل شدم. یک روز بعد از 

خواب  بودم،  خوابیده  اتاق  در  که  حالی  در  ظهر 
دیدم در یک باغ انار هستم. دو سید بزرگوار که 
شال سبز به کمر بسته بودند و چهره ی آنها به 
قدری نورانی بود که نمی توانستم به صورتشان 
به  را  میامدند. دستهایم  به طرف من  نگاه کنم، 
سالم  رسیدند،  من  به  وقتی  کردم  باز  طرفشان 
کردم و خیلی التماس کردم که کمکم کنید، یکی 
که  ایم  آمده  فرمود:  و  گرفت  را  بازویم  آنان  از 
یک  بعد  شدم.  بلند  من  شو  بلند  کنیم،  کمکت 

و  دادند  من  به  اب  لیوان 
آب  نصف  بخور.  گفتند: 
نه  گفتند:  خوردم،  را  لیوان 
تا آخر بخور، خوردم. گفتند: 
دارو  نیست  الزم  دیگر 
شدی.  خوب  تو  بخوری، 
بروند.  که  کردند  حرکت 
را  من  که  کردم  التماس 
تو  فرمودند:  ببرید.  خود  با 

ادا  را  دینت  و  بمانی  باید  بیایی.  ما  با  نمیتوانی 
کنی. گفتم: چه دینی، فرمودند: همین امروز برو 
و دو گوسفند قربانی کن و به 
مردم بده و خودت تا سه روز، 
روزه بگیر. سادات رفتند و من 
از  قبل  تا  که  من  شدم.  بیدار 
جایم  از  توانستم  نمی  خواب 
درست  حتی  و  بخورم  تکان 
صحبت کنم، بلند شدم همسرم 
را صدا زدم. وقتی همسرم آمد 
تعجب  خیلی  ایستادم  دید  و 
گفت:  نمیکرد،  باور  گرفتم،  شفا  گفتم  کرد، 
از  رفتم  و  پوشیدم  بیاور،  را  لباسم  بخواب. گفتم 

یکی از آشنایان دوتا گوسفند گرفتم. توی مسیر 
با تعجب به طرفم میامد. تا  هر کس مرا میدید 
و شوراب  روستای کوشک  آخر شب همه مردم 
خبر را شنیده بودند. همه به مالقات من میامدند. 
هر کدام از مردم روستا که خبر شفا گرفتن من را 
شندیده بودند تا سه روز همراه با من روزه گرفتند. 
چند روز بعد از آن اتفاق پرونده پزشکیم را برداشتم 
و به مطب دکتر کاشانی رفتم. دکتر هم از دیدن 
من تعجب کرد. داستان را برایش تعریف کردم. 
را  خدا  و  خیلی خوشحال شد 
شکر کرد. یک روز هم همراه 
خانواده و تعدادی از دوستان و 
همکارانش با یک مینی بوس 
به کوشک آمدند و در مراسم 

دعای توسل شرکت کردند.
در  هفته  هر  موقع  همان  از 
دعای  مراسم  خودم  منزل 
توسل و زیارت عاشورا برگزار 
گرفتم.  جشن  را  شعبان  نیمه  سال  هر  و  کردم 
در منزل  را  دوازده سال هر هفته مراسم دعا  تا 
خودم برگزار میکردم اما وقتی مسجد جدید روستا 
ساخته شد، چون جمعیت شرکت کننده در مراسم 
دعا خیلی زیاد شده بود، مراسم را به مسجد بردم. 
اما هر سال جشن نیمه شعبان را در حیاط و کوچه 
کنار منزلم برگزار میکنم. از ابتدای سال هر چه 
هر  هم  مردم  میگذارم.  کنار  جشن  برای  بتوانم 
امام  و  خدا  لطف  به  و  میاورد  دارد  نذری  کس 
زمان )عج(هرسال جشن با شکوه تر از سال قبل 

برگزار میشود.«

 وقتی دکتر کاشانی جوابم 
کرد، به امام زمان متوسل 
شدم. یک روز بعد از ظهر 

در حالی که در اتاق خوابیده 
بودم، خواب دیدم در یک باغ 

انار هستم...

همسرم را صدا زدم. وقتی 
امد و دید ایستادم خیلی 

تعجب کرد، گفتم شفا گرفتم، 
باور نمیکرد، گفت: بخواب.

هر کدام از مردم روستا 
که خبر شفا گرفتن من را 
شندیده بودند تا سه روز 
همراه با من روزه گرفتند

دانش آموز ارسنجانی،
جایزه درنا را شکار کرد
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فرهنگی بازنشسته پاسارگادی با فعالیتی مضاعف 
ایجاد  به  موفق  عسل،  زنبور  پرورش  عرصه  در 
شده  عسل  شیرین  طعم  با  خانوادگی  اشتغالی 

است.
شناخت امکانات بومی هر منطقه و تکیه بر مردم 
به عنوان دو رکن مهم اقتصاد مقاومتی می تواند 
زند.  دامن  اقتصادی  بیشتر  چه  هر  پویایی  به 
سازندگی شهرستان  بسیج  رئیس  گشوده  امراهلل 
پاسارگاد با اشاره به کشاورزی و میزان باالی گل 
و گیاهان در این شهرستان، پرورش زنبور عسل 
این شهرستان  اقتصادی  از ظرفیت های  را یکی 
دانست که مورد توجه کارآفرینان این منطقه قرار 

گرفته است.
از  پاسارگادی  بازنشسته  معلم  آقاعلی پور  حسین 
سال ها پیش به این ظرفیت اقتصادی توجه کرده 
و در کنار فعالیتش در آموزش و پرورش اقدام به 
راه اندازی کارگاه پرورش زنبور عسل در مساحتی 

کوچک کرده است..
کارآفرین موفق پاسارگادی اکنون در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم در تشریح توسعه پیوسته کسب و 
کارش گفت: به دلیل عالقه شخصی به مطالعه 
درباره این فعالیت پرداختم و با گذراندن دوره های 
را  فعالیتم  با خرید دو کندو  زنبورداری،  آموزشی 
آغاز کردم و تا مرز پرورش 700 کندو نیز رسیدم، 
اما در حال حاضر به دلیل خشکسالی های اخیر به 

200 کندو رسیده است.
این  از  درآمدزایی  در  است  توانسته  آقاعلی پور   
فعالیت اقتصادی فرزندش را نیز با خود همراه کند 
تا به گفته خود از این ظرفیت بومی بهره برداری 

اقتصادی کند.
پاک  فعالیتی  را  زنبورداری  پاسارگادی  کارآفرین 
و  دارد  سروکار  مقدس  حشره ای  با  که  می داند 
تنظیم  و  کافی  نظارت  صورت  در  است  معتقد 

برای  مفری  مناسب،  درآمدزایی  با  بازار می تواند 
اشتغالزایی جوانان این شهرستان باشد.

اداری  دستگاه های  ناکافی  نظارت  آقاعلی پور 
که  بومی  غیر  زنبورداران  با  برخورد  در  مربوطه 

رعایت  بومیان  کارگاه های  با  را  استاندارد  فاصله 
نمی کنند، از موانع فعالیت زنبورداران پاسارگادی 
استاندارد  محدوده  به  ورود  با  که  می داند 
آنان  زنبورهای  جذب  بر  عالوه  زنبورداران، 

آلودگی هایی را نیز در پی دارد.
بازار،  به  تولیداتش  ارسال  اشاره در مسیر  با  وی 
به واسطه گری هایی اشاره می کند که بالی جان 
کسب و کارهای کوچک شده اند. دالل هایی که 
قیمت  شکستن  و  مسیر  این  در  سنگ اندازی  با 
محلی  به  اقتصادی  فعاالن  این  تولیدات  واقعی 

برای درآمدزایی دالالن می شود. 
گشوده، رئیس بسج سازندگی شهرستان پاسارگاد 
در  فعال  کارآفرینان  به  تسهیالت  پرداخت  از 
دارد.  ادامه  نیز  داد که همچنان  این عرصه خبر 
طریق  از  سازندگی  بسیج  کرد:  تشریح  گشوده 
بنر  نصب  طریق  از  شهر  در سطح  اطالع رسانی 
و مصلی اقدام به جذب کارآفرینان برای دریافت 

تسهیالت می کند.   
آقاعلی پور که با دریافت این تسهیالت سعی در 
رونق کسب و کار خویش داشته، معتقد است در 
با  و  بیشتر  مقدار  به  تسهیالت  این  که  صورتی 
بهره بانکی پایین تر پرداخت شود می تواند کارایی 

بیشتری داشته باشد.
زنبورداری،  در  پاسارگاد  ظرفیت  به  توجه  با 
این  بومی  زنبورداران  از  قانونی  حمایت های 
پرداخت  و  کافی  نظارت  همراه  به  شهرستان، 
تسهیالتی مناسب، می تواند پاسارگاد را به قطبی 
شهرستان  این  جوانان  اشتغالزایی  برای  شیرین 

تبدیل کند.

رئیس اداره منابع طبیعی پاسارگاد:
مشارکت مردم، آتش سوزی را از جنگل ها 

دور می کند

شهرستان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
برای  مناسب  راهکاری  را  مردم  مشارکت  پاسارگاد، 
از آتش سوزی جنگل ها و مراتع دانست و  پیشگیری 
گفت: با این مشارکت همانند سال گذشته آتش سوزی 
را از جنگل ها و دیگر عرصه های طبیعی دور می کنیم.

در محل جنگل  از حریق  پیشگیری  نشست  در  حسن خسروانیان 
در  الهی  امانت  مراتع  و  ها  جنگل  گفت:  پاسارگاد  بید  چاه  های 
اختیار انسان ها هستند که اجازه نمی دهیم کسی بخواهد تخریب 

و نابودی آن ها را دنبال کند.
برداری  بهره  استفاده و  ارایه توضیحاتی در خصوص نحوه  با  وی 
صحیح از جنگل ها و مراتع گفت: آموزش، اطالع رسانی، مشارکت 
تمام دستگاه  های مختلف و مردم بهترین راهکار برای پیشگیری از 

حریق در جنگل ها و مراتع است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد خطاب به 
مرتعداران و جنگل نشینان بومی بیان کرد: هنگام چراندن دام ها 
ابتدا اصول فنی صحیح رعایت و از تمام قسمت های مراتع و جنگل 

ها به صورت یکنواخت استفاده شود.
خسروانیان افزود: عشایر و دامداران از روشن کردن آتش بدون در 
نظر گرفتن نکات ایمنی خودداری کنند و نکات ایمنی الزم را به 

چوپانان یا فرزندان خود یادآور شوند.
وی ادامه داد: شماره تلفن 1504 آماده دریافت گزارش های مردمی 
در خصوص آتش سوزی و یا هرگونه تخریب و تصرف قطع درختان 
جنگلی در عرصه های ملی است که نیروهای یگان حفاظت منابع 

طبیعی 24 ساعته پاسخگوی مردم هستند.
آتش سوزی در جنگل های پاسارگاد در سال 1396 نسبت به سال 
گذشته  که سال  ای  گونه  به  داشت  درصدی  کاهش 100   1395
هیچ گونه آتش سوزی در جنگل ها و مراتع این شهرستان رخ نداد.

کارآفرینی با شیرینی عسل؛ 
معلم بازنشسته ای که کارآفرین شد

محیط  اداره  همکاری  با  درنا   جشنواره عکس   | سفیرمردم 
زیست استان فارس و آموزش و پرورش در راستای فرهنگ سازی 
حفاظت از محیط زیست و بهره برداری بیشتر از کتاب  انسان و 
تحصیلی  یازدهم  پایه  در  نخستین سال  برای  که  زیست  محیط 

تدریس می شود، برنامه ریزی شده است. 
و  طبیعی  چشم اندازهای  گردشگری،  و  طبیعت گردی  جاذبه های 
حیات وحش، آلودگی های زیست محیطی، محیط زیست شهری و 
صنایع و معضالت محیط زیستی استان فارس از جمله محورهای 

این جشنواره است. 
امسال 800 نفر با ارسال حدود 4 هزار اثر در این جشنواره شرکت 

کرده بودند. 
اموزان ارسنجانی شرکت کننده در جشنواره  از بین دانش  که 
عکس ارسالی خانم فاطمه عابدی دانش اموز کالس یازدهم 
خانم  گری  مربی  به  صدر  الهدی  بنت  دبیرستان  از  ریاضی 
زیست  محیط  و  انسان  درس  پرتالش  دبیر  مردانی  سهیال 

یکی از آثار منتخب جشنواره شناخته شد.
گفت:  جشنواره  در  شرکت  انگیزه  مورد  در  عابدی  خانم 
»همیشه از گردش در طبیعت لذت میبردم و بدرفتاری های 
انسان با طبیعت روحم را آزار میداد. وقتی دبیر درس انسان و 

محیط زیست درباره جشنواره عکس درنا توضیح داد، تصمیم 
گرفتم با عکاسی در طبیعت هم گوشه ای زیبایی های طبیعت 
و عظمت خالق را به نمایش درآورم و هم برخی بدرفتاری های 

انسان با طبیعت را متذکر شوم.
از پارک شهر تا مزارع کلزا و کوه و جنگلهای اطراف شهر و روستا 
را دیدم و عکاسی کردم. از بین عکسایی که گرفته بودم با کمک 
دبیرم خانم مردانی مواردی که شرایط جشنواره را داشت انتخاب 
منتخب  از عکسهایم  یکی  لطف خدا  به  و  ارسال کردم  و  کردم 

جشنواره شد.«
سرکار خانم مردانی دبیر خوش ذوق درس انسان و محیط زیست 

نقش بسزایی در تشویق دانش اموزان به آشنایی بیشتر با محیط 
زیست و تالش جهت حفظ و نگهداری از آن داشته است. از دیگر 
فعالیت های خانم مردانی میتوان به همکاری با اداره منابع طبیعی 
و همراه کردن دانش اموزان برای پاکسازی بخشی از جنگلهای 

شهرستان ارسنجان اشاره نمود.

دانش آموز ارسنجانی، جایزه درنا را شکار کرد
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باب  در  و  نهج البالغه  ارزشمند  کتاب  در 
خوبی  امام  آمیز  حکمت  سخنان  ی  گزیده 
الناس  اخسر  :«اّن  که  است  آمده  چنین  ها 
فی  بدنه  اخلق  رجٌل  سعیا  اخیبهم  و  َصْفقة 
طلب ماله و لم تساعْده المقادیُر علی ارادته، 
فخرج من الدنیا بحسرته و َقِدَم علی اآلخرة 
و  معاملت  در  مردم  ترین  »زیانمند  بتبعته 
نومید ترینشان در مجاهدت، مردی است که 
تن خویش در طلب مال فرسود و تقدیر ها 
با خواست او مساعد نبود، پس با دریغ از دنیا 
برون شد و با وبال آن مال روی به آخرت 

نمود. 
این حکایت اغلب مردم روزگار ماست، مالی 
را با هزاران زحمت و رنج، به دست می آورند 
و آن را با حسرت رها می کنند و دنیا را ترک 
می کنند، حال آن که هیچ بهره ای از این 

مال فراوان نبرده اند. 
داریم که خانه ای  همه ی ما سعی در آن 
شهر  ی  گوشه  در  زیبا  ویالیی  یا  و  بزرگ 
حساب  و  ماشین  بهترین  و  باشیم  داشته 
و  آوریم  به دست  را  و...  متعدد  بانکی  های 
و  کننده  جمع  بخششی  و  بذل  هیچ  بدون 
حّمال آنانیم. امید است که این سخن گهربار 
حضرت علی علیه السالم را نصب العین خود 
قرار دهیم و کمی به فکر دنیای باقی باشیم. 
نهج البالغه،  ارزشمند  کتاب  از  گرفته  بر 

کلمات قصار صفحه 438

و�خ ، سحخ�خِ مورخ ا�ت �ی عر، اد�ب �ش
طوِل امل دراز و تو را عمر، کوته است

این رشته ها چو نیست برابر، به هم متاب
)میرزا محمد »نقیِب سبزواری« / عصِر صفویه(

 
از  نکاتی  و  نقاط  در  می توان  را  ادبیات  بحِث 

»شعر« جدا دانست.
بخشی  نیست(  ساده  تعریفش  البته  )که  شعر 
و  است  شعر  از  اعم  ادبیات  اما  است.  ادبیات  از 

تعریفش به مراتب ساده تر.
به  کلمات،  از  نظام مند  استفاده ی  یعنی  ادبیات، 
دلیِل حضورشان  ادبی،  متِن  بستِر  در  که  نحوی 

مسجل باشد.
اینکه هر کلمه و اصطالحی، می توانَد با  توضیح 
سلسله ای از ارتباطات در دِل متن خوش بنشیند.

برای مثال به این بیتی که باالی متن آمده توجه 
کنید.

بحث بر سِر )رشته( است به معنای نخ.
برای محکم شدِن نخ، چند رشته ی نخ را به هم 

می تابانند تا مقاومتشان بیشتر شود.
باشیم،  داشته  نامساوی  طوِل  به  نخ  دو  وقتی 
نِخ محکمی حاصل  بتابانیم،  به هم  را  آن ها  اگر 
نمی شود. چرا که نِخ کوتاه تر، کفاِف نِخ بلندتر را 

نمی دهد و کار نیمه و ناقص خواهد بود.
این بیت، عمر را به رشته ای  نقیِب سبزواری در 
خاطِر  به  را  )اَمل(  آرزو  و  می کند  تشبیه  کوتاه 

بی نهایت بودنش، به رشته ای بلند.
و با این تشبیه می گوید عمِر ما، کفاِف رسیدن به 
آرزوهایمان را ندارد. پس بهتر است آرزوهایمان 

را متناسب با عمرمان انتخاب کنیم.
تا اینجا همه چیز سِر جای خودش است و حرفی 
شدِن  روشن  برای  آورده  را  تشبیهی  و  گفته  را 
آرایه های  از  یکی  »تشبیه«  این  که  حرفش 

ادبی ست.
اما ادبیِت بیت در اصطالِح )به هم متاب( نهفته 

است.
اینجاست که هنِر شاعر در به کارگیرِی کلمات در 

نظامی ادبیاتی مشخص می شود.
)به هم تابیدن( عالوه بر معنای مرتبط با رشته ی 
نخ، به معنای تالش کردِن سخت و طاقت فرسا 

هم می باشد.
صحیح،  چیدماِن  یک  از  استفاده  با  شاعر  پس 
موفق شده است یک اصطالح را جوری در دِل 
بیت جا دهد که انگار یک قطعه ی پازل، سِر جای 
نمی توان  را  دیگر  چیِز  هیچ  و  نشسته  خودش 

جایگزینش کرد.
این شبکه ی به هم تافته و بافته ی کلمات که میِخ 
متن می تواند  این  )که  متن  بستِر  در  را  هم دیگر 

را  می نشانند  باشد(  بیت  یک 
ادبیات می گویند و می توان 

بدوِن انتظاِر شعر بودن، از 
این نوِع ادبیت لذت برد.
از  که  بیدلِ دهلوی، 
اعاظِم شعِر فارسی ست، 
ادبیات  و  شعر  تلفیِق 
اوج  به  غزلیاتش  در  را 

رسانده است.
چرا که لطافِت شاعرانه 

و  احساس  شامِل  که 
این  با  را  است  کشف 
ادبی  نظام منِد  ظرافِت 

از  بیتی  کم تر  و   کرده  تلفیق 
بتوان  که  یافت  می توان  را  بیدل 

کلمه ای از شعرش جدا کرد و اتفاقی نیفتد.
سه  به  را  ایران  کالسیِک  ادبیاِت  می توان  پس 

دسته تقسیم کرد
1 شعر

2 ادبیات
3 سخناِن موزون

این روزها، بسیار بسیار سخناِن موزون را در فضای 
مجازی می بینیم.

ادبیات،  و  شعر  به  شباهتشان  تنها  که  سخنانی 
نظاِم عروضی یا وزن است.

چیزی که کمتر به چشم می آید ادبَیت در ادبیاِت 
امروز است و از آن کم تر، شعر.

چرا که ادبَیت کاِر دشواری نیست.
می گویم  تحکم  با  و  دلیل  این  به  را  حرف  این 
شعر  در  ادبیت  ساختِن  به  بسیار  بنده،  خوِد  که 
ذاِت  به  نیاز  که  گرفته ام  نتیجه  و  پرداخته ام 
شاعرانه ندارد و تنها چیزی که الزم دارد سوادی 

حِداقلی است.
به عنواِن نمونه، من در بیتی گفته ام

مردِم کر، حرِف من را با چه گوشی بشنوند؟
قایقی دور از زالِل بی کرانم ای رفیق.

و توانسته ام بیِن کلمه ی )کر( و )بی کران(، از نظِر 
کلمه ی  در  )الل(  بودِن  نهفته  به  بنا  و  ظاهری 
ارتباطات  از  شبکه ای  کر،  با  ارتباطش  و  زالل 

ایجاد کنم. 
اما این بیت من، شعر نیست، چرا که احساس را 

آن گونه که از شعر انتظار می رود، بر نمی انگیزد.
پس شعر نوشتن به غایت دشوارتر از ادبی نوشتن 

است.
اما اگر شعر با ادبیت تلفیق شود دیگر نوِر علی نور 

است و غایِت زیبایی.
در شعِر سپید هم این روزها می توان اشعاِر )کاظِم 
حسینی( را نمونه ی خوِب شعِر ادبیاتی دانست که 
پیشنهاد می کنم کتاِب )هیچ دروغی به قشنگِی تو 
نیست( را از ایشان بخوانید و از ترکیِب سالِم شعر 

و ادبیات لذت ببرید.
مثال در شعری می گوید:

بیا کلید را بچرخان تا قفل ها دهن کجی کنند به 
بسته، باز شوند...
)کاظم حسینی(

که اصطالِح دهن کجی کردن را بنا به ظاهِر قفل 
در زماِن باز شدن می توان در این بیت میخ کوب 

شده دانست.
اما متأسفانه در این روزها، اشعاِر سپید هم حرفی 
ُگم  درشان  ادبیات  و  شعر  و  نیستند  بیش  ساده 

است.
من  با  که  )یوزپلنگانی  کتاِب  هم  داستان  در 
دویده اند( از بیژِن نجدی را می توان مثال زد که 

نمونه ی ناِب ادبیات است.
خالصه اینکه )شاید( به دلیِل رواِج شعِر ترجمه با 
ترجمه های بسیار بد، شعِر فارسی روز 
شعاری  حرف هایی  به  دارد  روز  به 
و  هنرمندی  بدوِن  و  ساده  و 
می شوند  تبدیل  سخن وری 
و  شعور  کسی  کم تر  و 
که  می رسد  این  به  سوادش 
زباِن  در  هم  شده  ترجمه  اشعاِر 
را  ادبیات  و  شعر  اصلی شان، 

رعایت کرده اند.
اما خاصیِت ادبَیت در ادبیات این 
گم  ترجمه  در  معموال  که  است 

می شود.

)حمید زارعی مرودشت(
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علی و توپ رنگی
در میان اسباب بازی های علی توپ رنگی زیبایی به چشم میخورد. اینقدر توپ، 

خوش رنگ بود که وقتی به ان نگاه میکردی، بیاد آبنبات های رنگی یا رنگین 
کمان می افتادی.

علی کوچولو توپ رنگی اش را خیلی دوست داشت. اما اصال مواظب وسایلش 
نبود. به همین خاظر، اسباب بازی هایش یا می شکست و یا گم می شدند.

یک روز صبح علی کوچولو در حیاط مشغول توپ بازی بود. بعد از بازی، توپ 
را در حیاط رها کرد و به اتاقش رفت.

همان موقع باد شدیدی وزیدن گرفت و توپ کوچولوی رنگی را داخل باغچه 
برد. توب رنگی بین بوته ها گیر کرد. بعد از ظهر علی کوچولو دوباره برای 

بازی کردن با توپ رنگی به حیاط آمد. اما خبری از توپش نبود.
علی خیلی ناراحت شد و بغض گلویش را گرفت و شروع به گریه کردن کرد. 

به طرف مادرش دوید و گفت: توپم نیست، حاال چیکار کنم.
مادر علی به حیاط آمد و و بعد از کمی جستجو، متوجه شد که توپ، میان بوته 
ها گیر کرده است. به طرف باغچه رفت وقتی توپ را از بین بوته ها برداشت 

متوجه شد که خار توپ رنگی رو سوراخ کرده است. 
توپ را به علی داد. 

علی متوجه شد که توپش سوراخ شده و کم باد است، 
دوباره شروع به گریه کرد.

مادر با دیدن گریه های علی، به او گفت: گریه 
از نکن، باید بیشتر مواظب وسایلت باشی. اگر 

قول بدهی بیشتر از قبل از وسایلت نگهداری کنی 
یک 

توپ رنگی دیگر برایت میخرم.
علی کوچولو هم که دیگر گریه نمیکرد تصمیم 

گرفت بیشتر از قبل از وسایلش مواظبت 
کند.

درخت زندگی شبیه یک درخت خانوادگی )شجره نامه( برای 
کره  حیرت انگیز  زیستی  تنوع  و  است  زنده  موجودات  تمام 
زمین را به شکلی سازمان دهی شده ارائه می کند. کتاب درخت 
زندگی به ما نشان می دهد تمامی موجودات زنده از باکتری، 
که کوچک ترین آن هاست و نمی توان بدون ابزار آن را دید، 
تا بزرگ ترین پستاندار، که نهنگ آبی است، با یکدیگر ارتباط 

دارند.
و  می شوند  منتشر  ساله   ۱۲ تا   ۸ کودکان  برای  کتاب  این 
الهام  تا  می کنند  آشنا  دنیا  مختلف  موضوعات  با  را  کودکان 

بخش آن ها در تبدیل به یک شهروند جهانی باشند.
برای  مقدمه ای  گویا،  تصویرهای  با  زندگی  درخت  کتاب 
نشان  و  است  زمین  کره  بر  موجود  زیستی  تنوع  با  آشنایی 
می دهد چگونه موجودات زنده کره زمین به پنج گروه اصلی 
بقای  طبقه بندی می شوند و چگونه جانداران هر گروه در در 

حیات بر کره زمین نقش دارند.

بهار قرآن رمضان
عطر دل و جان رمضان

بزرگترا روزه دارن
سحرها از خواب بیدارن

از صبح تا شب بی آب و نون
روزه دارن با دل و جون
شب که میشه وقت اذون

می خوریم با هم افطاریمون
روزه مایه ی سالمت

هست بهترین عبادت
آی بچه ها اما خدا

روزه نخواسته از شما
باید بازم بزرگ بشید
رشد کنید و قد بکشید

وقتی شدی بزرگتر
روزه بگیر گل پسر )گل دختر(

حاال که تو کوچیکی
روزه  بگیر گنجیشکی

شاعر : مجید ناصری


