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هشدار فرمانده انتظامی
برای پیشگیری از سرقت منزل 

آشپزی با عشق

خبر

پایدرسدکترسیدحسینالهیقمشهای

او تو را می بیند از او
 کمک بخواه

درسهای اخالقی

/کسی که بینایی را خلق کرده است، 
یقینًا بیناست. یک کور نمی تواند بینایی 
را خلق کند. پس او تو را می بیند. از او 

کمک بخواه.

/خیلی خوب است که انسان زیباییها 
خوبیهای  و  کند  ستایش  را  وخوبیها 
مردم رابیان کند. آنوقت اگر این ستایش 
برای خودحق باشد بر می گردد به حق 
ولی اگر این ستایش را برای این کرد که 
به یک چیز دنی وحقیری برسد آنوقت 
این ستایش مانع می شود بین انسان و 

حق و نشانه دلبستگی به این دنیا است.

/وقتی یک دانه گیاه می کاری، هزاران 
تو.  برای  همه اش  می شود،  دانه  هزار 
وقتی یک گل به کسی می دهی، هزاران 
هزار گل از دیگران می گیری. تو روی 

گنج داری زندگی می کنی.

/تنها مانع موجود بر سر شادمانی و 
نشاط، اعتقاد شما به وجود مانع بر این 
راه است. به همین دلیل راه را اشتباه 

می روید و گرفتار مشکل می شوید.

/ما موجودات خاکی نیستیم که به 
بهشت می رویم. ما موجودات بهشتی 

هستیم که از خاک سر بر آورده ایم.

/عالم بیرون ادامه وجود ماست. ما 
یک مکانی در وجودمان هست که آن 
را در بیرون ایجاد می کنیم. و ما باید 
معماری درونمان زیبا باشد تا معماری 
ما  معماری  شود.  زیبا  هم  بیرونمان 
به دلیل اینکه توازن در آن نیست ما را 
کج خلق می کند. هر چیزی آدم را یاد 
مشابهت های خودش می اندازد و شبیه 

خودش می کند.
چیز  هر  به  چشممان  دائمًا  ما  اگر 
نازیبایی بیفتد، به تدریج ذوق زیبایی 
تنگ  ُخلقمان  هم  بعد  می رود.  ما  از 

می شود.

/آدم فقط وقتی گول می خورد که 
صاف نیست وگرنه نمی شود که انسان 
فرق دروغ با راست را نفهمد. چون دروغ 
خیلی طعم و بو و مزه اش با راست فرق 

می کند.
بوی کبر و بوی حرص و بوی آز

در سخن گفتن بیاید چون پیاز
آنچنان که اگر شامه ظاهری ما سالم 
را می توانیم تشخیص  پیاز  بوی  باشد 

دهیم.

/مصلحت ما این نیست که با اهل دنیا 
و غافالن بنشینیم چون به تدریج غافل 

می شویم.

/آرامش مدام نیز کسل کننده است. 
گاهی طوفان هم الزم است.

/انسان هایی که هدف دارند حتی راه 
رفتنشان هم با دیگران فرق دارد. حتی 
حرکات چشمشان هم بی هدف نیست. 
از دور می توان تشخیص داد که کدام 
انسان دارد وقت تلف می کند و کدام 

آمده تا کار بزرگی انجام بدهد.

/همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو 
می تونیم بگیم اما گفته ها رو نمی تونیم 

پس بگیریم.

یک  ناراحتی،  کسی  از  /اگر 
را  چه  هر  مداد،  یک  و  بردار  کاغذ 
که خواستی به او بگویی روی کاغذ 
بکشی  داد  هم  خواستی  بنویس. 
نه  کن  بزرگ  را  کلماتت  سایز  تنها 
تن صدایت را. آرام که شدی برگرد و 
کاغذت را نگاه کن. آن  وقت خودت 
قضاوت کن. حاال می توانی تمام خشم 
نوشته  هایت را با پاک کن پاک کنی. 
را  وجدانت  نشکسته ای،  هم  را  دلی 
هم نیازرده  ای. خرجش همان مداد و 

پاک کن بود، نه بغض و پشیمانی.
از کوره  خشم پخته  تر  گاهی می  توان 

بیرون آمد.

آداب درست دست دادن
بخش چهارم

آداب معاشرت

/ فاصله شما هنگامی که  دست می دهید باید مناسب باشد. 
این فاصله نسبت به قد افراد متفاوت است و باید به اندازه ای 
باشد که شما مجبور به نگاه کردن به چشمان طرف مقابل از 
زاویه تندی نشوید.  دست دادن از فاصله دورتر  تنها حامل 
پیام خودخواهی است. به جای آن  قدمی به جلو بردارید و  به 
عنوان شخصی خاضع و با ادب جلوه کنید.  البته گاهی اوقات 
الزم است تا با رعایت یک فاصله مناسب به طرف مقابل اجازه 
روبوسی نداد و این مورد در برخورد های دیپلماتیک دیده می 

شود.

/ برای ادای احترام به استادان و پیشکسوتان بکوشید در 
چند لحظه مقداری بدن خود را به طرف جلو ببرید و با خم 

نمودن سر خود از ارتباط چشمی کم کنید. 

/  در مورد نابینایان الزم است قبل از دست دادن بگویید که 
می خواهید با آنها دست بدهید. به طور مثال بگویید: »سالم. 

اجازه بدهید دستان شما را بفشارم. من فالنی هستم«.

/ سعی کنید هنگام دست دادن با مخاطب  وقتی دستش را 
به گرمی می فشارید  با صدای رسا  و لحن خوش سالم کنید. 
گاهی اوقات الزم است تا با مخاطب روبوسی کنید. در این حالت 
از کشیدن طرف مقابل به سمت خود اجتناب کنید و از زدن 
دست به پشت طرف مقابل بر حذر باشید. این می تواند حامل 
پیام خودخواهی باشد. از بوسیدن افراد به صورت ملچ ملوچ 

خودداری کنید و به دو بار هم دوشی اکتفا نمایید.

/ در همایش و برای دریافت یادمان جشنواره، با دست 
راست، دست بدهید و همزمان جایزه خود را با دست چپ 

بگیرید. 

/ دست اشخاص مسن را  نباید محکم فشرد. همچنین باید 

توجه کرد که افراد جوان باید منتظر باشند تا از طرف شخص 
مسن دعوت به دست دادن شوند. 

توصیه  سالمندان  با  دادن(  مصافحه)دست  هنگام  در   /
می شود از گرفتن بازو و یا لمس بدن آنها اجتناب کنید. این 
توصیه در خصوص مخاطبان غریبه، افراد محترم و یا بزرگتر 

نیز صادق است.

/ از زل زدن به افراد و مخصوصًا خانمها  هنگام دست دادن 
اجتناب کنید. شما می توانید با لبخند و کمی خم کردن سر، 
اظهار خوشحالی کنید. دست دادن با خانمهای ناشناس در 
همه فرهنگها و  خانمهای نامحرم در ایران مجاز نیست. در 
خصوص محارم هم ابتدا شخص خانم باید پیش دستی کند 

وگرنه الزم نیست دست داد.

/ وقتی با کودکان دست می دهید، دستانشان را دو دستی 
بفشارید. با این کار شما به آنها اعتماد به نفس می دهید و 
تا مدتها در خاطر آنها به عنوان شخصی با آداب معاشرت و 

مهربان خواهید ماند.

با همه دست  / وقتی وارد جمعی می شوید الزم نیست 
بدهید. بهتر است با آرامش بایستید و احوالپرسی کنید.

هنگام جدا شدن از جمع نیز دست دادن با همه لزومی ندارد و 
فقط می توان با یک معذرت خواهی خداحافظی کرد.

/ دست دادن مردان با دستکش رفتاری شایسته نیست اما 
زنان با دستکش هم می توانند دست بدهند.

/ زودتر از بزرگتر از خود یا مقام باالتر، دست خود را پیش 
نبرید .

ادامه دارد

یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در آبگیری سه ماهی بزرگ 
زندگی می کردند. روزی از روزها چند صیاد از کنار آبگیر رد می  شدند که 
ماهی  ها را دیدند و تصمیم گرفتند آن  ها را صید کنند و رفتند تا تور بیاورند. 

ماهی ها متوّجه شدند که خطری متوّجه آنهاست و جانشان در خطر است.
ماهیی  که از آن دو ماهی دیگر عاقل تر بود، تصمیم گرفت آن آبگیر را که 
مانند گردابی باعث نابودی آنها می  شد، ترک کند و به دریا برود و جانش 

را نجات بدهد.
ماهی عاقل، با خود گفت: »وقت تنگ است و اگر بخواهم نظر دو ماهی دیگر 
را بپرسم، اول این که آنها با نادانی و ترساندن از خطرات راه مرا از تصمیم 

خود منصرف می کنند و دوم این که وقت فرار را از دست می  دهم.«
ماهی عاقل، مانند آهویی که سگی او را تعقیب کند با سرعت شنا کرد و 
خطرات راه را تحّمل کرد و به دریا رسید. ماهی دوم که نیمه عاقل بود وقتی 
صیادان را دید که با تور به آبگیر نزدیک می شوند با خود گفت: »ای دل 
غافل که، دوست من فرار کرد و من فرصت را از دست دادم. ولی نباید 
حسرت خورد و باید فکر چاره  ای برای نجات بود و نباید این فرصت اندک 

را، از دست داد. من باید خودم را به مردن بزنم.«
ماهی نیمه عاقل شکم خود را بر روی آب آورد و مانند ماهی های مرده بر 
روی آب خوابید و خود را مرده وانمود کرد، مانند نی که بر آب سوار است 
و از خود هیچ اراده  ای ندارد و با حرکت آب این سو و آن سو می  رود، این 
سو و آن سو می رفت. یکی از صیادها که ماهی را ُمرده بر آب دید، با ناراحتی 
گفت: »حیف، آن ماهی که از همه بزرگتر بود ُمرد و ما نتوانستیم آن را 

شکار کنیم.«
همان صیاد، ماهی را از آب گرفت و بر روی خاک انداخت، تا آب از ماهی 
بو نگیرد. ماهی نیمه عاقل که دید صیادها حواسشان به او نیست، از فرصت 
استفاده کرد و خود را با باال و پایین پریدن به آب انداخت و جانش را از آن 

مهلکه نجات داد و به سوی دریا فرار کرد.
فقط ماهی سوم، ماند که از آن دو ماهی دیگر نادان تر بود. ماهی نادان، 
هرچه این سو و آن سوی آبگیر رفت راه نجاتی نیافت و با انداخته شدن تور 

در آب، گرفتار شد.

سه ماهی در آبگیر
بچه ها سالم

به کوشش سمیه نظری 

دانستنیهای خودرو
۱. فشار هوای الستیک های خودرو

مقدار فشار هوای الستیک های خودرو باید 

متعادل باشد تا عالوه بر حرکت روان چرخ ها، 

در مواقع ترمز، الستیک ها به سرعت از حرکت 

بایستند. 

۲. برف پاک کن ها و آبپاش

رانندگی با شیشه جلوی کثیف یا پر از لکه واقعًا 

کالفه کننده و در عین حال خطرناک است. 

کنید.  تعویض  را  فرسوده  برف پاک کن های 

آبپاش شیشه جلو را هم بررسی کنید تا آب 

به راحتی از آن خارج شود و هنگام رانندگی 

و  آبپاش  کمک  با  بتوانید  لزوم  صورت  در 

برف پاک کن ها شیشه جلوی خودرو را تمیز 

کنید. همچنین مراقب ترک یا شکستگی روی 

شیشه خودرو باشید.

۳. روغن موتور خودرو

روغن موتور خودرو برای روان کار کردن خودرو 

کاماًل حیاتی است و باید چک شود. روغن ترمز 

را هم فراموش نکنید. بدون این روغن هرقدر 

دهید،  فشار  ترمز  پدال  روی  را  پایتان  هم 

خودرو متوقف نمی شود. 

۴. چراغ ها

برای اینکه رانندگی امن و مطمئنی داشته 

باشید باید تمام چراغ های خودرو، از جمله 

خودرو،  عقب  و  جلو  روشنایی  چراغ های 

مه شکن، چراغ های راهنما و ترمز را بررسی 

کنید و اگر چراغی نیاز به تعویض دارد، آن را 

عوض کنید. بدون وجود روشنایی در تاریکی، 

خودروهای دیگر نمی توانند شما را ببینند.

۵. خنک کننده موتور

خنک کننده   سیستم  به  جدید  خودروهای 

این  پرکردن  به  و  هستند  مجهز  مداربسته 

از مایع خنک کننده به شرط سالم  سیستم 

بودن سیستم خنک کاری و عدم نشتی  نیازی 

ندارند. اما در خودروهای قدیمی باید درون 

مخزن و یا رادیاتور، مایع خنک کننده بریزید.

۶. عمق آج و شیارهای الستیک

آج  طوالنی  سفر  یک  شروع  از  پیش 

کنید. عمق  بررسی  را  الستیک های خودرو 

شیارهای موجود روی الستیک باید بین ۱,۶ و 

۳ میلی متر باشد. 

۷. سوخت خودرو

پیش از خروج از شهر محل زندگی تان باک 

بنزین  را پر کنید تا در وقت تان صرفه جویی 

 کنید و کمتر دچار اضطراب  شوید. 

۸. کیف لوازم اضطراری خودرو

هر چیزی که در سفر در صورت خراب شدن 

احتمالی خودرو نیاز دارید با خود بردارید. از 

آتش نشانی،  کپسول  به  می توان  لوازم  این 

سیم بکسل با تحمل فشار ۳ تن، کابل باتری 

۳۰۰ میلی آمپری، مثلث خطر شب نما، جلیقه 

چراغ  دستکش،  پنچری،  اسپری  شب نما، 

قوه، طناب  کشی قالب دار، بسته فیوز خودرو 

و چسب برق اشاره کرد. درضمن یادتان باشد 

جعبه کمک های اولیه هم همراه خود داشته 

باشید.

۹. فیلترهای هوا

بسیاری از وسایل نقلیه دارای دو نوع فیلتر هوا 

هستند. یکی از این فیلترها، فیلتر موتور است 

که می تواند هوای بدون گردوغبار را وارد موتور 

کند و دیگری فیلتر هوای کابین خودروست 

که هوای ورود به کابین را فیلتر می کند. هر 

۱۵ هزار تا ۲۵هزار کیلومتر کارکرد خودرو، 

فیلترهای هوای آن را عوض کنید.

۱۰. تمیز نگهداشتن خودرو

سفر با وسیله نقلیه تمیز، تجربه خوبی برای 

سرنشینان آن دارد.  تعمیرات خودرو را به 

روزهایی که قصد سفر دارید موکول نکنید.

 ۱۰ نکته برای سفر
بخش مکانیک خودرو هنرستان باهنر نی ریز  

سرهنگ عظیم ا... کرمی فرمانده انتظامی شهرستان نی ریز با توجه به روزهای پایانی سال و 
پیش روبودن تعطیالت نوروزی، به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری از سرقت، به 

شهروندان توصیه های پیشگیرانه ای ارائه داد: 
۱- در صورت ترک منزل به صورت کوتاه و طوالنی مدت)به عنوان تفریح،خرید و ...( خانه را 

به افرادی امین و مسئولیت پذیر سپرده و در و پنجره ها را قفل کنید.
۲ -  قفلهای مطمئن، دزدگیر و .... نصب کنید.

۳ - سپردن کلید منزل به افراد غیر آشنا و غیر مطمئن، موجب بروز مشکالت خواهد شد.
4 - مراقب پرسه زدن افراد بیگانه در حوالی منزل خود بوده و در صورت مشاهده، موضوع را 

فوراً به پلیس اطالع دهید.
۵ - هنگام خرید، اجاره منزل یا دفتر کار، از مالک بودن طرف مقابل اطمینان حاصل کنید.

۶- از ورود افراد خالفکار و سابقه دار تحت عنوان کارگر، دوست و ... به حریم منزل جلوگیری 
کنید.

7 - در تعمیر و ساختن قفل در و سایر تعمیرات ساختمان، از کارگران و افراد خبره و آشنا 
استفاده کنید.

8 - اگر ناچار به ترک منزل شدید، در صورت امکان یک المپ بسیار کم مصرف را در منزل 
روشن نگه دارید.

مواد الزم:
آرد سفید: ۳۰۰گرم
پودر قند: ۱۳۰گرم 

کره مارگارین: ۲۲۵گرم
زرده تخم مرغ: ۲عدد

نشاسته ذرت: ۳ قاشق غذاخوری
نسکافه پودر شده: ۱قاشق غذاخوری

وانیل: یک چهارم قاشق چایخوری
دستور تهیه:

کره ی به دمای محیط رسیده و پودر 
قند را با دور تند همزن بزنید تا سفید 
و پوک شود. زرده ها و وانیل و نسکافه 
را اضافه و مخلوط کنید. نشاسته ذرت 
را افزوده و هم بزنید. نصف آرد را اضافه 
و همچنان با همزن بزنید تا مخلوط 
شود. همزن را کنار گذاشته و مابقی آرد 
را کم کم اضافه و با قاشق به هم بزنید 
تا خمیری نرم و بدون ترک به دست 
آید. نیم ساعت در یخچال استراحت 

داده و کم کم بین دو نایلون به ضخامت 
نیم سانت پهن کرده و کاتر بزنیدو در 

سینی فر بگذارید. 
سینی را در یخچال به مدت بیست 
دقیقه قرار داده تا مجدداً خمیر خنک 
شود و بالفاصله در فر از قبل گرم شده 
با دمای ۱8۰درجه به مدت ۱۰دقیقه 

قرار دهید.
نکته:

- بسته به جنس آرد ممکن است آرد 
بیشتر یا کمتری استفاده شود.

- خمیر را با دست ورز ندهید چون 
روغن انداخته و خشک می شود.

- استفاده از آرد زیاد و مدت زمان زیاد 
ماندن در فر باعث بیسکویتی شدن 

شیرینی می شود.
- به جای کره نمی توان از روغن جامد 

استفاده کرد.
نوش جان
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کافه داستان
مهربانی

ابوالقاسم فقیری

زن گفت: میشنفی بوی بهار و بوی عید میاد.

مرد گفت: آدم باید توی دلش بهار باشد.

زن گفت: ولی اگر آدم بخواد...

مرد گفت: چی را بخواد؟

زن گفت: اگر آدم بخواد، می تونه بهار را توی دلش 

مهمون کنه.

مرد زیر لب خندید و گفت: خوبه!

زن گفت: خنده داشت؟

مرد گفت: ساده ای زن؟ مهمون که ماندنی نیست!

زن گفت: دیدارش هم غنیمته... مهم همینه...

مرد گفت: این یک نوع دلخوشیه! خودفریبیه!

دعوتش  من  ولی  تصور کن،  این طور  تو  گفت:  زن 

می کنم.

مرد گفت: پس می خواهی خودت را گول بزنی؟

زن گفت: این اولین بار نیست، یقین آخرین بار هم 

نخواهد بود.

مرد گفت: یعنی میگی من هم؟

زن گفت: خب معلومه...

مرد گفت: حاال چطور میشه جبرانش کرد؟

زن گفت: جبرانش مشکله، شاید هم غیرممکن!

مرد گفت: مگر نمیگن غیرممکن وجود نداره؟

زن گفت: البته نه برای من و تو...

مرد گفت: ینی همه همینطورند؟

زن گفت: همه که نه... ولی اکثریت با ماست.

زن از جا برخاست و به طرف در اتاق راه افتاد.

مرد گفت: رفتی که بهار را دعوت کنی؟

زن گفت: دیگر دعوت الزم نیست، همان نیت دعوت 

هم کافیه....

مرد گفت: پس باید به انتظار بنشینیم؟

زن گفت: اگر خوب توجه کنی، همین االن بهار توی 

وجودته و مرد احساس کرد که انگار اکنون از چیزی 

برخوردار است که قباًل از آن بی نصیب بوده است. 

و شادمانه  نگاه کرد  زنش  مهربان  به چشمان  مرد 

خندید.

۵۳ ساله است. خانواده آنها اهل نی ریزند 
به  وجود  این  با  است.  شیراز  زاده  او  اما 
شدت به نی ریز تعلق خاطر دارد و شاید 
این تعلق خاطر بیشتر به خاطرات دوران 
و  نی ریز  به  آمدشان  و  رفت  و  کودکی 
خانه ی پدربزرگ و دیگر اقوام برمی گردد. 
خاطراتی که برای او به گونه ای یک نوع 

نوستالژی است.  
و  دارد  ریاضی  لیسانس  جاودان  فریبا 
به  از کودکی  بوده.  ریاضی  دبیر  مدت ها 
داستان عالقه مند بوده و بعدها به سرودن 

شعر روی آورده.
می گوید:

ربطی  ریاضی  رشته  می کنند  فکر  همه 
رابطه  من  نظر  به  ولی  ندارد  ادبیات  به 
تنگاتنگی با ادبیات دارد و هر وقت کسی در 
این مورد از من می پرسد، جواب می دهم 
ریاضی در علم، زبانی شاعرانه است. چون 
وقتی وارد آن می شوی می بینی در ریاضی 
افکاری بدیع، جدید و خالق وجود دارد که 
با ادبیات، شعر و هنر رابطه تنگاتنگی دارد 
و درک و دریافت بیشتری به زندگی آدم 

می دهد. 
از چه  گفتن  به شعر  - عالقه ی شما 

زمانی آغاز شد؟
از بچگی بسیار مطالعه را دوست داشتم 
هم  معمواًل  بودم.  کتاب  اهل  خیلی  و 
کتاب های داستان می خواندم. بزرگتر که 
شدم داستان ها متفاوت شد و بره کوچولوی 
دوران کودکی جای خود را به رمان های 
دوران  همان  از  داد.  صفحه ای  چندین 
کودکی نوشتن را دوست داشتم و قصه 
می نوشتم، البته نه قصه ی حرفه ای و حتی 
شاید در سطحی نبود که آن را برای کسی 
بازتاب مطالعه ای  این قصه فقط  بخوانم. 
بود که داشتم و بدین صورت به قلم می آمد 
اما باز می نوشتم. البته آن موقع زیاد شعر 
نمی خواندم و خب کتاب شعر آنچنانی هم 
برای کودکان در دسترس نبود و خیلی 
بچه ها  کیهان  فقط  یادم هست  بود.  کم 
بود که هر هفته آن را می خواندم، تا اینکه 
در  شدم.  دبیرستان  دوران  دانش آموز 
دوران دبیرستان به مناسبت های مختلف، 
مراسم مختلفی از طرف مدرسه و آموزش 
از این  و پرورش برگزار می شد  که یکی 
شعر  عصرهای  و  شب ها  مراسم  مراسم، 
بود. این شب ها و عصرهای شعر کمک کرد 

تا جدی تر به شعر نگاه کنم و از همان جا 
آرام آرام استارت شعر زده شد. چندی بعد 
در کانون شعر امورتربیتی عضو شدم. در 
زمان دانشگاه نیز در کانون شعر دانشگاه، 
شعر می خواندیم و نقد می کردیم. انجمن 
ادبی شاعران از دیگر انجمن هایی بود که به 
شعرخوانی در آن جا پرداختم و این شد که 
شعر جدی تر به سراغ ما آمد و ما به سراغ 
آن رفتیم. البته زنده یاد فضل الله جاودان 
پسرعموی من نیز که زاده و ساکن نی ریز 

بودند شعر می سرودند.
شعر  قالب هایی  چه  در  بیشتر   -

می گویید؟
و  مثنوی  غزل،  مثل  مختلف  قالب های 
امتحان کرده ام ولی آخراالمر  را  دوبیتی 
احساس کردم چیزی را که می خواهم بیان 
کنم شاید در قالب سپید نمایش بهتری 
قالب  بیشتر  که  است  این  باشد،  داشته 

سپید را انتخاب می کنم.
چاپ  به  اثری  حال  تابه  آیا   -

رسانده اید؟
بله! کتاب شعر تذکره زنان شاعر فارس، 
لهجه ذوالفقار، بندهای آزاد، کاروان شعر 
هستند  گروهی  کتاب های  از  عاشورایی 
رسانده ایم.  به چاپ  شاعران  دیگر  با  که 
مجموعه شعری هم هست به نام پیشانی 
ماه که انتشارات شهرسخن آن را به چاپ 
و  شخصی  شعر  مجموعه  این  رسانده. 
شامل اشعار سپید من است. عالوه بر این 
مجموعه ، گروه دیگری هم هست که از 
دست اندرکاران آن هستم و اشعار برخی از 
زنان ایران است و بناست پس از ترجمه، در 

ترکیه به چاپ برسد.
- آیا مقامی هم کسب کرده اید؟

برگزیده  عنوان  به  دو جشنواره  یکی  در 
انتخاب شدم که موضوع شعر من در مورد 

حضرت زینب)س( بود.
- موضوع شعرهایتان چیست؟

موضوع شعرهای من در مورد زندگی است. 
همان گونه که زندگی موضوعات مختلفی 
دارد،  مختلفی  موضوعات  هم  شعر  دارد 
ممکن است شما گاهی از جنگ بگویید 
و گاهی از صلح. گاهی از دلتنگی، عشق 
و محبت و گاهی از خشم؛ ولی من فکر 
می کنم اصواًل این شاعر نیست که موضوع 
را انتخاب می کند و این موضوع است که به 
سراغ شاعر می آید و می گوید من را بگو و 

فریاد کن!
- خب پس این یعنی با شعر کوششی 

موافق نیستید.
قطعًا آن شعری که به دل می نشیند شعر 
جوششی است. شعر کوششی به گونه ای 
نظم است. یعنی من یک قاعده ای را بلدم 
که در آن چهارچوب کلماتی را کنار هم 
می چینم که این یک طورهایی نظم است 
و این ممکن است به لحاظ ادبی مشکلی 
دلنشینی  و  ماندگاری  اما  باشد  نداشته 
ندارد و به قول شاملو که می گوید »من درد 
مشترکم، مرا فریاد کن«، نمی شود. البته 
نیاز  پیرایش  به  ممکن است شعر گاهی 

داشته باشد که بحث آن جداست، مانند 
عکسی که گاه نیاز به رتوش دارد.

- آیا شعرگفتن قابل یادگرفتن است یا 
ذاتی؟

ببینید! برای شاعر شدن، استعداد ذاتی، 
در کنار عالقه و مطالعه نیاز است. برای 
از  عمیقی  پشتوانه ی  باید  شاعرشدن 
روانشناسی  تاریخ،  دین،  جامعه شناسی، 
و فلسفه داشت. شاید شما بتوانی در شعر 
و  وزن  ردیف،  قافیه،  مثل  تکینیک هایی 
هجا را یاد بگیری اما اینکه همه ی این ها در 
مجموع شعری بشود که حرفی برای گفتن 
داشته باشد و ماندگار شود، نیاز به خیلی 
چیزها دارد و صرفًا شامل آموزش، استعداد 
و عالقه  نمی شود. به گونه ای تلفیق همه ی 
باعث می شود یک شعر جذابیت  این ها، 

خاص خودش را داشته باشد.
- مشوقین شما چه کسانی بودند؟

خانواده و خصوصًا پدرم که به شعر عالقه 
می کنم  فکر  من  البته  داشت.  خاصی 
هرکسی که شعرت را بخواند و از آن نگذرد 
و در مورد آن حرفی داشته باشد، به نوعی 
مشوق است. به عنوان مثال من وقتی یکی 
از شعرهایم را سرودم، با آن گریه کردم. 
رسید.  چاپ  به  کتابم  تا  گذشت  مدتی 
چندی  بعد یکی از دوستان من این شعر 
را در مجموعه کتاب من خواند و بعدها به 
من گفت از بین این مجموعه وقتی این 
شعر را خواندم، گریه کردم. این خیلی برای 

من جذاب و جالب بود، چون حس کردم 
این واژه ها دقیقًا توانسته اند حس مرا به 
کسی که با من فاصله زیادی دارد منتقل 
کنند، عالوه بر اینکه زمان زیادی از این شعر 
گذشته و خواننده موردنظر اصاًل سوژه ی 
مورد نظر مرا نمی دانست و خب این یک 
شوق درونی به من داد که می شود به این 
وسیله کاری کرد که دیگران هم تحت تأثیر 
قرار بگیرند و حرف هم را بفهمند و اینکه 
می شود یک طورهایی با شعر، با دیگران 
به هم فهمی و همدلی رسید و این همدلی 

خیلی خوب است.
- آثار کدام شاعران را می پسندید؟

دارم.  دوست  خیلی  را  موالنا  و  حافظ 
حرف های موالنا بسیار عالی و متعالی است 
و به گونه ای است که وقتی اشعار ایشان را 

روانشناس،  فکر می کنی یک  می خوانی، 
حکیم و فیلسوف با تو حرف می زند و  به 
طوری که انگار به تو درس زندگی می دهد، 
از گذشته تا حال و تا به آینده. همانطور که 
ایشان در یک تک مصراع می گوید »گر تو 
با بد، بد کنی، پس فرق چیست؟« واضح 
است که موالنا در همین تک مصراع تمام 
دنیا را نشان می دهد و می گوید جنگ برای 
چیست؟ و از آن طرف حافظ به شدت زیبا 
و عمیق است، اشعار ایشان پشتوانه عقل 
و عشق دارد و این خیلی مهم است، چون 
می گویند شعر یک گره خوردگی است بین 
اندیشه و احساس که هر کدام به تنهایی 

باشند، شعر نمی شوند.
چگونه  را  کشور  شعر  وضعیت   -

می بینید؟
حال بدی ندارد! چون وقتی تنوع در هر 
مقوله ای زیاد شود، قطعًا می شود چیزهای 
آدم های  االن  کرد.  انتخاب  آن  از  خوبی 
مختلف با زبان های مختلف شعر می گویند 
چیزهایی  حتمًا  گویش  همه  این  بین  و 
خواهد ماند که از این نسل ماندگار خواهد 
مشروطیت،  دوران  از  که  همانطور  شد. 
ماندند،  به جا  و... شاعران خوبی  انقالب 
قطعًا از این نسل هم نام شاعران خوبی به 

جای خواهد ماند.
- از نظر شما شعر چه رنگی است؟

رنگارنگ است. هر شعر رنگ خاص خود و 
فضاسازی خاص خودش را دارد. انگار پر از 
رنگ است و هیچ رنگی هم ندارد. همانطور 
که وقتی شعری را در مورد بهار می خوانی 
سبزی آن را می بینی یا وقتی شعری را در 
مورد جنگ می خوانی تلخی و سیاهی آن را 
حس می کنی. در مورد صلح که می خوانی 
حس می کنی چقدر این شعر آبی و سفید 

است. 
- ویژگی شعر سپید چیست؟

شعر  که  زمانی  ما  آن.  بودن  پیراسته 
وسایل  نوعی  به  می گوییم  کالسیک 
قافیه،  وزن،  مانند  داریم  را  آن  آراستن 
که  زمانی  اما  و...  ادبی  آرایه های  ردیف، 
شعر سپید می گوییم، این شعر پیراسته 
است، یعنی شما تمام حشو و زوائد زبان را 
باید کنار بگذاری ولی حرفت را هم بزنی. 
کتابی هست به عنوان »چرا ادبیات؟« که 
جمله قشنگی در آن است با این مضمون 
»بسیار حرف می زنند اما اندک می گویند«. 

من حس می کنم شعر دقیقًا برعکس این 
موضوع است »کم حرف می زند اما بسیار  
می گوید«. معمواًل شعرهای سپید کوتاه 
هستند و خب باید خیلی پیراسته باشند 
تا بتوان این همه حرف را در دوسه سطر 
خالصه کرد و مفهوم را رساند، به گونه ای 
تصویرسازی  و  زیبایی، خیال  آن  در  که 
وجود داشته باشد و موضوع اصلی آن گم 
نشود. این ویژگی اصلی شعر سپید است، 

پیراسته بودن در عین زیبایی!
- چند فرزند دارید؟ آیا آن ها هم اهل 

شعر هستند؟
یک پسر دارم و یک دختر که به صورت 
را  شعر  اما  نیستند  شعر  اهل  تخصصی 

دوست دارند. 
شاعری  از  شیرینی  و  تلخ  خاطره   -

دارید؟
که   زمان هایی  و  پیش  سال  خیلی 
دانش آموز بودم و مراسم شعرخوانی انجام 
می شد، از طرف کانون شعری که جزء آن 
بودیم برای شعرخوانی به شهرستان های 
به  ما  سال  یک  می رفتیم.  مختلفی 
در  مراسم  قرار شد  و  رفتیم  شهرستانی 
مسجدی برگزار شود. خب در مسجد همه 
تدارکات آماده بود و جالب این که تعداد 
مدعوین از تعداد شعرا کمتر بود! یعنی اگر 
تعداد شعرا ۱۰ نفر بودند، تعداد مدعوین 
۵ نفر بود. چرا؟ چون مردم آن شهر معتقد 
بودند خواندن شعر، آن هم در مسجد و 
در  نیست.  صحیحی  کار  خانم ها  توسط 
آن جلسه ما شعرهایمان را برای خودمان 
خواندیم و بعد هم به شهرمان برگشتیم اما  
االن خداراشکر بدین صورت نیست و نگاه ها 
نسبت به شعر و هنر بسیار تغییر کرده و 

بهتر شده.
صحبت پایانی:

همه ما نیاز داریم که برای دلتنگی ها و 
تنهایی هایمان پناهگاهی، و برای حرف ها 
باشیم.  داشته  تریبونی  فریادهایمان  و 
همه این ها را در ادبیات و هنر می شود پیدا 
کرد. اگر این اتفاق بیفتد که بچه های ما به 
سمت خواندن و نوشتن بروند، قطعًا این دو 
شاخصه را خواهند داشت و وقتی آدم این 
دو را داشته باشد خشم، نفرت و حسرت او 
ماندگار نخواهد شد. احساس می کنم این 
َسمت، بهترین و امن ترین راه برای آنان 

خواهد بود.
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شاعر کم حرف می زند اما بسیار  می گوید

ماجراهای تبعه موجاز

مهمانی پرماجرا
همه  این  است؟  خبر  َچه  وامصیبتا، 

َگرانی َچه معنا َمی دهد؟ 
هم  اگر  بودیم،  که  افغانیستان  واال 
مسئوالن  َمی َکشید،  باال  نرخها 
َکنُترل  شده،  هم  زور  با  ُولسوالی 

َمی کردند.
َمورد  اجناس  روز  هر  اینجا  حاال 
ضرورت مردم باال َمی کوند و مشکالت 

خلق زیاده َمی شود.
دوش  َب  کولنگ  که  روزها  از  َیکی 
شوم،  روان  کار  سر  َب  َمی خواستم 
زوَلیخا َیک لیست خرید َب دستم َبداد 
داریم؛  میهمان  امشب  کرد:  گفَته  و 

اینها را خریَده کون.
َمیوه  دوکان  َب  کنَده کاری،  از  بعد 
فروشی روان شدم. َقیمت َموز را که 
ُپرسان کردم، گفَته کردند َگران شده و 

َب کیلویی 7۰ َهزار َرسیده است.
دوکان دار  َب  و  َکشید  سوت  سرم 
گفَته کردم َب جایش َگوجه فرنگی 
َموز  َمثال  هم  َگوجه  َمی گویند  بده. 
پوتاسیوم دارد. َقیمت پرتقال و سیب 
را هم گفَته کردند کیلویی 4۰ َهزار 
تومان. َقیمت پیاز را که ُپرسان کردم، 
 حالم َب هم خورد و نقش بر زمین 

                                                              شدم.
کمی بعد در حالی که َمیوه فروش با 

برگ کاهو َب صورتم ضرَبه َمی زد، َب 
هوش آمدم و داد زدم ۳۰ َهزار تومان؟ 

َچه خبر است؟
از جایم جاکن شدم و با عصبیت َب 
سمت دوکان مرغ فروشی روان شدم. 
ُپرسان  را  مرغ  َقیمت  َمی خواستم 
با  پیرزن  َیک  کردم  َنظاره  که  کونم 
چادر موندرس آمد و نیم کیلو سر و 
سنگدان مرغ طلب کرد. هنوز برای او 
آماَده نکرده بود که َیک موِتر )اتومبیل( 
با کیالس دم در دوکان توقف کرد و 
شد.  َپیاَده  تازه  َلباسهای  با  جیوانی 
جالب بود که او هم َیک کیلو سر و 

سنگدان مرغ طلب کرد.
وقتی رفتند، دوکان دار َب دهان من 
که از تعجب باز مانَده بود، َنظاره کرد و 
ُپرسان کرد: َمی دانی اینها َچه فرقی با 

هم داشتند؟
با تکان دادن سر گفَته کردم: نه.

گفَته کرد: آن زن سر و سنگدان مرغ را 
برای بَچه هایش َمی خواست که سوپ 
و آبگوشت درست کوند و آن جیوان 
باغ  َب  َمی خواست  برای سگش  هم 

َببرد.
آن قدر ناراحت شدم که یادم َبرفت 
مرغ َمی خواهم. در راه برگشت َنظاره 
کردم روی تابلوی قصابی نوشته کرده: 

تومان.  َهزار    ۳۵۰ کیلویی  گوشت 
همان َموقع طفلی را َنظاره کردم که 
دست مادرش را َمی کشید و َمی گفت: 
گوشت  است  مدتی  چند  مامان، 
امروز  و  بخر  براَیمان  نخورده ایم. 

خورشت پوخَته کون.
زن هم دلش َب حال طفل َبسوخت و 
َب قصاب گفَته کرد: ۳۰ َهزار تومان 

گوشت َمی خواهم.
گوشت  گرم   ۱۰۰ از  کمتر  خوالصه 

خرید و دل بچه اش را خوشحال کرد.
این را که َنظاره کردم، طاقت نیاوردم. 
کولنگ را باال بردم و محکم َب روی 

انگشت شصت َلنگ چپم زدم.
از شدت درد َب هوا پریدم و بعد از 
َنظاره بازار خلوت ُولسوالی َنی ریز، سر 
آزاد  سقوط  پولیس  موِتر  روی  َفلکه 

کردم.
پولیس مرا َبگرفت و گفَته کرد: َچکار 
رفَته  باال  دیوار  کدام  از  َمی کونی؟ 
تو  آوردم؛  گیرت  هااااا خوب  بودی؟ 

تبَعه َغیر موجازی؟
بدون موقاومت گفَته کردم: هااا َغیر 
موجازم. شوما را َب خدا مرا َب َوالیت 
خودم دیپورت کونید؛ واال آنجا بهتر 

است. 
نجیب

ماجراهای من و بی بی

اصلن من کوچیک همه هسم!!
بی بی گفت:

- ووووی ننه، روم سیا، چیطو دره میشه؟ دوره 
آخرالزمونه، سال به سال قربون پارسال، اصن انگار 
نه انگار که شو عیده، خیاوونا خلوت خلوت، هر 

کی ام خو می نی دره می ناله اَ ای گیرونی. رفتم 
میگن  هندونه  تخمک  کیلو  َیی  بازار 

دیویست هزار تومن، حاال او هیچی، 
تخمک روزگردون که هیشکه جزء 

آدم حساُبش نی کرد، صد و 
چل هزار تومن! ینی آدم 
چاِری ندره کلشه بوکوبه 

تو دیوار! 
- چی بگم واال بی بی؟ حق 

دارن مردم. سخت شده زندگی.
- هینه، شو عیدی بویه خداخدا 

کنیم کسی نیا خونمون. واال...
- حاال یه چیزی هس بی بی.

- چی چی ننه؟
- از چهار فروردین، ماه رمضون شروع میشه.

- راس میگی ننه؟
- بله بی بی.

- ینی چار روز بعد عید، ما رمضونه؟
- بله بی بی جون، بله.

- َای قربون خدا بشم ننه، می نی ننه، اگه خدا َیی 
فکری به حال ما بکنه، وگرنه ای مسئوال خو هیچی، 
هیچی قوت، خدا خوُدش دیده اَ اینا اووی بری ما 
گرم نیشه، گفته ماه رمضونه بنازم تو عید بلکه باری 

وردشته بشه رو دوش مردم تو ای گیرونی. حاال 
گفتی چندم عید ماه رمضونه ننه؟

روز  فروردین،  چهارم  جون،  بی بی  که  گفتم   -
چهارم عید ینی.

- َای قربون خدا بشم که کریمه، می نی ننه 
چیطو فکِر ما هه؟ 

- چطور بی بی؟ ینی چی؟
- ینی هی دیه. اتفاقًا ننه ایطو بیتََرم 

هه. 
- از چه نظر بی بی؟

- از چه نظر و مرض. دختر 
َیی ذِری او مُخته کار بّناز 

بین میگم از چه نظر.
کمی فکر کردم.
- نمی دونم واال بی بی.

- من میگم تو سه روز اولی تا می تونیم میریم ای 
ور اوَور می خوریم و خودمونه تقویت می کنیم، رز 
چاُرم به بعدم می شینیم تا بیان خونمون چیطوره؟ 

ها؟
- وا! بی بی، ینی چی؟ بزرگتری گفتن، کوچیکتری 
گفتن، خودتون اگه تو یکی دو روز اول یکی بهتون 

سر نمی زد ناراحت می شدین، چی شد پس؟
- چی شد و مرض، بزرگ و کوچوکتری چی چیه 
دختر؟ او بری او موقع بود که نه دالر ۶۰ هزار تومن 
بود، نه پیاز ۳۰ هزار تومن، نه تخمک روزگردون 

صد و چل تومن! اصلن من کوچیک همه هسم!!
گالبتون

ویژه  طنز نی ریزان فارس

سال هفتم / شماره:  ۳4۵
قیمت: 5 قرون

لنگ لنگان می روم من با خِر خود شاِد شاد
می زنم هی حرف حق را، هرچه بادا، هرچه باد


