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نی ریز نیازمند کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان
وابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی فارس:

در جلسه مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس با 
فرماندار  بر لزوم ایجاد کتابخانه تخصصی کودک و 

نوجوان در شهرستان نی ریز تأکید شد.
به منظور بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی 
شهرستان نی ریز، مدیرکل کتابخانه های عمومی 

فارس و فرماندار نی ریز دیدار و گفتگو کردند.

نی ریز باالتر از سرانه استانی
مدیرکل  منوچهری،  روح الله  نشست،  این  در 
به  اشاره  ضمن  فارس  عمومی  کتابخانه های 
شاخص های کتابخانه ای شهرستان نی ریز عنوان 
کرد: نی ریز از نظر سرانه فضای کتابخانه ای، منابع 
و تعداد اعضاء از میانگین استان باالتر است که 
نشان دهنده فعالیت های خوبی است که توسط 
کتابخانه ها و کتابداران شهرستان انجام شده است.

تا  شود  فراهم  الزم  تجهیزات  است  ضروری 
کتابداران با کمترین دغدغه به کار ترویج فرهنگ 

کتاب و کتابخوانی بپردازند.
منوچهری ضمن اشاره به کتابخانه مرکزی نی ریز 
تصریح کرد: کار ساخت کتابخانه مرکزی نی ریز 
ابتدا بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده 
و در ادامه به اداره کل راه و شهرسازی سپرده شده 

است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس به اهمیت 
برنامه ریزی برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد 
و گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور توجه 
ویژه ای به بخش کودک و نوجوان دارد. در نی ریز 
کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان وجود ندارد که 

نیاز است برای آن برنامه ریزی شود.
وی به کتابخانه سیار اشاره کرد و گفت: کتابخانه 
سیار می تواند بسیار اثرگذار باشد و کتاب رسانی 
به مناطقی که به منابع دسترسی ندارند را تسهیل 
انجام  کتابخانه  یک  که  فعالیت هایی  همه  کند. 
انجام می شود و  می دهد، توسط کتابخانه سیار 

بهره وری باالتری هم دارد.

قطرویه تنها شهر فاقد کتابخانه
فاقد  شهر  تنها  قطرویه  داد:  ادامه  منوچهری 
از  بتوانیم  امیدواریم  که  است  نی ریز  کتابخانه 
ظرفیت صنایع و معادن نی ریز استفاده کنیم تا این 
شهر هم کتابخانه دار شود. در روستای مشکان هم 
مشکالتی وجود دارد که با برنامه ریزی صحیح و 
برطرف  این کتابخانه  باید مشکالت  کارشناسی 

شود.

کتابخوان زیاد،  کتابخانه کم
فرماندار شهرستان نی ریز نیز در این دیدار عنوان 
کرد: نی ریز دارای فرهنگی قدیمی و تاریخی است 
و بزرگان زیادی در عرصه های مختلف معرفی کرده  
است. در نی ریز کتابخوان زیاد است اما کتابخانه کم 
است. اگر بخواهد کتابخانه ای راه اندازی شود باید 
همه ادارات پای کار باشند و کمک کنند. در حوزه 
کتاب و کتابخوانی باید قدم هایی طالیی برداشته 

شود.

هنگامه نیایش

طلوع اذان صبحمهشیدیخورشیدی
غروب اذان ظهرخورشید

نیمه شب اذان مغربخورشید
شرعی

282444354511471705180623 صفر3 مهریک شنبه

292544354411451704180523 صفر4 مهردوشنبه

302544454411441702180523 صفر5 مهرسه شنبه

12644554411431701180523 ربیع االول6 مهرچهار شنبه 

22644554311421700180423 ربیع االول7 مهرپنج شنبه

32744654311411759170423 ربیع االول8مهرجمعه 

42744654311391758170423 ربیع االول9 مهرشنبه

آگهی مناقصه سیمان سفید
شماره06-1401/م ن)نوبت سوم(

»شرکتسیمانسفیدنیریز«  در نظر 

دپوسازی،  تسطیح،  عملیات  انجام  دارد 

آهک،  )سنگ  مواد  جابجایی  و  بارگیری 

سنگ گچ، کلینکر، کائولن، فلورین، پودر 

ساختمانی،  نخاله های   )R3( سنگ 

در  و...(  کوتینگ  نسوز کاری،  ضایعات 

سفید  سیمان  کارخانه  سایت  محدوده 

 L120 لودر  دستگاه  یک  بوسیله  نی ریز 

)یا معادل آن را به شرح مندرج در اسناد 

مناقصه به مدت یک سال از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید. لذا از افراد حقیقی و حقوقی دارای 

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تأیید صالحیت 

ضمنَا  می آید.  بعمل  دعوت  اجتماعی 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 

مناقصه به سایت

WWW.NEYRIZCEMENT.COM 

یا امور بازرگانی شرکت در محل کارخانه 

تحویل  مهلت  آخرین  نمایند.  مراجعه 

پیشنهادات پایان وقت اداری روز پنج شنبه 

شرایط  سایر  1401/07/14می باشد.  مورخ 

در اسناد مناقصه درج گردیده است و در 

با شماره  نیاز به اطالعات بیشتر  صورت 

تلفن های 8-53830006-071 داخلی های 

237 و 296 تماس حاصل فرمایید .

شرکت سیمان سفید نی ریز )سهامی عام(

 آگهی مزایده   بوفه دانشگاه آزاد
نیریز«  واحد اسالمی آزاد »دانشگاه

در نظر دارد اجاره بوفه دانشجویی مستقر 

خواهران  خوابگاه  و  دانشگاه  محوطه  در 

را از طریق مزایده واگذار نماید. لذا کلیه 

متقاضیان می توانند از زمان درج و انتشار 

به  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  آگهی 

دبیرخانه دانشگاه به نشانی ذیل مراجعه یا 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

ذکر  به  الزم  نمایند.  حاصل  تماس  ذیل 

است مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه از 

تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز آخرین روز 

شرکت در مزایده پایان مساعت اداری روز 

پنجشنبه مورخ 1401/07/14ساعت 14 می 

باشد. 

- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار 

است .

 - هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده 

می باشد

- آدرس : فارس، نی ریز، کیلومتر 5 جاده 

آزاد  دانشگاه  دبیرخانه  شیراز   - نی ریز 

اسالمی واحد نی ریز

تلفن: 53828150-4- 071

فاکس:071-53828170 

همراه آقای مهندس بیات: 09173511323 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نی ریز 

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 22 فارس نی ریز
چون  آقای جلیل چوب بر  فرزندغالمحســین احدی از ورثه خانم فاطمه دشتبان فرزند 
نصراله طبق انحصار وراثت شماره 920997889820006-1392/01/19 شعبه اول 
شورای حل اختالف نی ریز  با تسلیم دو برگ استشــهادیه که در دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 422 نی ریز تنظیم گردیده اســت مدعی هستند که تعداد یک جلد سند مالکیت  
دفتر چه ای مربوط به سه دانگ مشاع از ششــدانگ  یک باب خانه به مساحت 152.09 
متر مربع تحت پــالک 2648.2 واقع در نی ریز بخش 22 فارس کــه در ذیل ثبت 511 
دفتر 4 متمم امالک صفحه 184 به نام خانم ماه همایونی ثبت ســند مالکیت به شماره 
چاپی 525219 صادر و طی ســند انتقال قطعی 24646-1362/05/06 دفترخانه 23 
نی ریز به نام خانم فاطمه دشــتبان فرزند نصراله منتقل گردیده است به علت جابجایی 
منزل مفقود شده است و نامبرده تقاضای صدور ســندالمثنی نموده است. مراتب طبق 
دستور ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد تا ده روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا خالصه معامله تســلیم نماید و اگرظرف مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت ســند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد کرد.  
تاریخانتشار:1401/07/03 

محسنزوارانحسینی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکنیریز

خ 1401/06/29
- مور

ش 288

دعوت به همکاری

به یک نیروی  نوجوان 
جهت کار در  کابینت سازی 

نیازمندیم.
شماره تماس:                      

09178408946
2/37325

نی ریزان فارس      
را به صورت مجازی مطالعه کنید: 

www.NeyrizanFars.ir  

 D :افقی
خاندانی   - پیشدادی  پادشاه  فریدون  پدر  نام   -1

رود   - انگلیسی  تصدیق   -2 زردشتی  موبدان  از 

مرزی - معده اتومبیل! - کجاست؟ 3- باالی زانو 

- عالم و فرهیخته - ملت ها و قبایل 4- سنگین و 

گران - هادی - آشکار کننده 5- پاداش - حسد 

و رشک 6- دهان - نام کوچک حضرت زرتشت - 

سالح کمری - زمینه 7- جای دور افتاده - الفبای 

تلگراف - تله 8- بازار - سنگ نوشته - از درختان 

جنگلی 9- شیر - خوب و مناسب - مدرک 10- 

صدمه و آسیب - بال - از کلمات پرسشی - ضمیر 

وزنی 11- بهشت - مورچه 12- کسی که سر امام 

پیامبر   - کرد  پنهان  خانه اش  تنور  در  را  حسین 

خیاط - عالم و دانا 13- پشت سر  - از محله های 

تهران - فارسی زبان 14- چوب خوشبو - نحس و 

نامبارک - دردچشم - قدم یک پا 15- شهری در 

کرمان - ابدی و پایدار

 M :عمودی
1- بازیگر سریال یاغی - از تاالب های مهم 
زیر لب  - دعای  ایران 2- وسیله موسیقی 
 -4 درخشندگی   - اسکناس   - نصف   -3
سوری  بنام  شاعران  از   - همراهی  حرف 
پهناور  زمین   - شکننده   -5 شاه  مخفف   -
- طالی سیاه - فرزندزاده 6- سمت چپ - 
اشاره 7- سوره زنان در قرآن کریم - درون 
نمو  و  روییدن   -8 بلند  باالپوش   - حاشیه 
 -9 چهره  فلز   - پادشاهی  تخت   - کردن 
خو و سرشت - کوزه سفالی - آقا و سرور 
10- بناها - از اسامی دختران 11- حافظه 
و خاطر -  راهنما و راهبر - زندان - رشد 
کردن 12-  منقار کوتاه - سریالی از داوود 
راحتی  صندلی   -13 سرد  ماه   - میرباقری 
- قوم اولیه - بی سر و پا و آسمان جل 14- 
متضاد جزئی - پارچه دریایی! 15- سند و 

قرارداد - فیزیکدان بزرگ آلمانی

پاسخ جدول هفته گذشتهطراح:فاطمهزردشتینیریزیجدول شماره    402 123456789101112131415
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جمالتی برای زندگی بهتر
/ محبوب ترین جمله نزد زنان »دوستت دارم« است.

 نزد مردان چه؟  محبوب ترین جمله برای ایشان چیست؟ 
نزد مردان ، معادل »دوستت دارم« چیست؟ 

آیا سخنی جاندار و جمله ای کلیدی وجود دارد که باتری 
جان ایشان را شارژ کند و آنان را اوج دهد؟

بله. این جمله: »به تو افتخار می کنم.« 
 مرد، اقتدار طلب است. عاشق پیشه است. پناهگاه زن است.

با عنایت به ساختار روانی، شخصّیتی و حّتی جسمانی مرد، 
می گوییم که جملۀ »به تو افتخار می کنم« همان اندازه به 
مردان انرژی می دهد که جملۀ دوستت دارم به زنان نیرو 

می بخشد.

/ نگه داشتن یک زن بلد بودن می  خواهد. یک زن از تمام 
مردانگی یک مرد، هیچ نمی خواهد جز یک خیال راحت ...

که همانطور که هست دوستش بداری...

/ چه چیزهایی در شخصیت زن، برای مردان جذاب تر 
است؟

خنده رو بودن/  آراستگی ظاهری/ گوش شنوا داشتن/ لذت 
بردن از محبت/ در اولویت بودن احساسات/ احساس خوب 

به خود داشتن 

زندگی شاد

رعایت آداب معاشرت در فرهنگ ها و اقوام مختلف 
کاماًل پسندیده است اما باید به این نکته توجه 
داشته باشیم که همه آداب و رسوم در برخوردها و 
روابط اجتماعی، در جوامع مختلف یکسان نیست. 
برای نمونه در چین نباید آخرین لقمه غذا خورده 
شود، در صورتی که در آمریکا مرسوم است که برای 

تشکر از میزبان نباید غذایی در ظرف باقی بماند.
برای مراوده و هم نشینی با هر قومیت و ملیتی، 
قبل از هر چیز باید برخی از آداب و رسوم شان را 
بدانیم تا بتوانیم رفتار درستی از خود نشان دهیم. 

رفتارهایی که نشان از هنجارشکنی نباشند.

رفتارهاینادرستدرآدابمعاشرت
چیست؟

رفتارهای نادرست باعث می شود تا در نظر دیگران 
فردی گستاخ و بی ادب شناخته شویم.

رفتارهایی مانند:
-  انجام شوخی های زننده در برابر دیگران،

- صحبت کردن با نیش و کنایه،
- خندیدن با صدای بلند،

- دخالت در زندگی دیگران،
- حرف زدن با دهان پر در هنگام غذا خوردن،

- خوابیدن و یا دراز کردن پا در مقابل بزرگ ترها،

- صحبت کردن در بین صحبت های فرد مقابل،
- صحبت کردن در جمع با صدای بلند،

- دیر سر قرار حاضر شدن،
- داشتن ظاهری نامناسب و بد لباس پوشیدن،

- رعایت نکردن نوبت در مکان های عمومی،
به طور حتم این لیست بسیار طوالنی است و هر 
کدام از ما می توانیم به راحتی چندین مثال دیگر 
را به آن اضافه کنیم. زیرا همه روزه با افرادی سر و 
کار داریم که معاشرت و هم صحبتی با آنها کاری 
سخت و طاقت فرسا است. در شماره های بعد به 

دیگر موارد مهم در آداب معاشرت اشاره می کنیم.

از آداب معاشرت چه می دانیم؟
در میان ویژگی  های رسول خدا)ص( هیچ چیزی 
مهمتر از اخالق آن حضرت وجود ندارد. حضرت 
در بیان آموزه  های خود روی اخالق تکیه زیادی 
داشت و می  فرمود: خداوند کریم است، کرامت و 
ارزشهای اخالقی )معالی االخالق( را دوست دارد 
و از انجام کارهای حقیر و زشت کراهت دارد و جای 
دیگر هم فرمود: سنگین  ترین چیز در ترازوی 

مؤمن در روز قیامت »ُحسن ُخلق« است.
درباره اخالق آن حضرت، مناسباتش با مردم و 
خانواده مطالب زیادی در منابع گفته شده است. در 
اینجا بر آنیم تا برخی از این برخوردها و نیز شماری 

از روشهای تربیتی حضرت را روشن کنیم:
 الف: برخورد با خشک مقدسی 

پیامبر)ص( بسان قرآن، از افراط و تفریط بیزار است 
و تالش می کند همانگونه که به او دستور داده 
شده تا مستقیم حرکت کند »واستقم کما امرت« 

همین رویه را میان مردم هم ترویج کند.
حضرت می کوشد تا حدود دین و احکام شرعی را 
مشخص کند. در این میان، یک اصل مهم، تفهیم 
این نکته به مردم است که دین را باید از خدا و 
رسول بگیرند و حالل و حرام را بر اساس قرآن و 
سنت بشناسند. در خود قرآن، از یهود به خاطر 
این که بی دلیل برخی از حاللها را حرام کرده اند، 

چندین بار گالیه شده است.
 قرآن و رسول و امامان دین، به همان اندازه که از 
الابالی گری متنفرند از خشک مقدسی که ناشی 
از ضعف قوه عقالنی و تمسک به ظواهر است، هم 

بیزارند.
 نظافت شخصی و عطر زدن و..

می  زد،  عطر  می  پوشید،  سفید  لباس  پیامبر)ص( 
موهای سر را شانه می کرد و مرتب دندان هایش را 

مسواک می  زد.
حضرت می  فرمود: در این دنیا عطر و زن و نماز 
را بسیار دوست می  دارد، و البته در باره نماز ادامه 
می  دادند که روشنی چشمان من در نماز است. 
نیز نوشته  اند که رسول خدا)ص( به بوی خوشش 

شناخته می  شد.
را  مردم  که  بودار  چیزهای  خوردن  از  حضرت 
اذیت کند پرهیز می کرد مخصوصًا وقتی غذا سیر 

داشت.
خضاب و رنگ کردن موی هم برای آن حضرت 
اهمیت داشت. حضرت به زنان دستور می  داد تا 
موی های خود را خضاب کنند، اگر شوهر دارند 
برای شوهر، و اگر ندارند برای آن که خواستگاران 
در  که  را  زنی  حضرت  باشند.  داشته  بیشتری 
کراهت  نبود،  حنا  یا  از خضاب  اثری  دستانش 

داشت نگاه کند.
پیامبر و شوخ طبعی 

پیامبر)ص( فردی شوخ طبع بود و هیچ حالت خشم 
و عصبانیت در او دیده نشد. این شوخ طبعی هم 
خود او را سرحال نگاه می داشت و هم مردم را آرام 
و راضی نگاه می داشت. البته پیغمبر از شوخی 

بی  مورد خوشش نمی  آمد. 
 عبادت حضرت 

عبادت حضرت هم استثنایی بود. 
 حضرت علی)ع( در یکی از جنگها می  گوید که در 

میان ما تنها کسی که ایستاده و زیر یک درخت 
نماز می  خواند و تا صبح گریه می  کرد، پیامبر بود.

بود  عبادت  و  آیتی در زهد  ابوذر هم که خود 
می گوید: یک شبی با آن حضرت نماز می خواندم، 
آن قدر ایستاد و نماز خواند که من خسته شده 

سرم را به دیوار گذاشتم.
پیامبر رحمت 

اال  أرسلناک  ما  و  می  فرماید:  قرآن  در  خداوند 
رحمة للعالمین. پیامبر رحمت بدین معناست که 
آن حضرت هیچ گاه از مردم خشمگین نمی  شد، به 
ویژه در اموری که مربوط به آموزش دین به آنان 

بود. 
پیامبر رحمت بدان معنا بود که بت پرستان را هم 
که آزارش می  دادند نفرین نمی  کرد و می  فرمود: 
خداوندا! قوم مرا هدایت کن. وقتی به حضرت 
گفتند مشرکین را نفرین کنید، حضرت فرمود: 
لّعانا و انما بِعْثت رحمًة )من برای  انی لم ُأْبَعث 

نفرین فرستاده نشدم، بلکه برای رحمت(
مردمداری 

پیامبر حتی در عبادت هم مردم را خسته نمی کرد. 
جماعتش  نماز  پیامبر  که  است  نشده  شنیده 
طوالنی باشد. البته از این که کسی هم تند تند نماز 
بخواند بدش می آمد و تذکر می داد. فراوان یاد خدا 
می کرد، لعنت کمتر می کرد، نمازش را با آرامش 
می خواند، خطبه نمازش کوتاه بود، تکبر نداشت، 
با فقرا و یتیمان می نشست و نیاز آن ها را برآورده 

می کرد.
در همین حال، انتظار احترام هم از مردم نداشت 
و پایبند احترامات رسمی نبود. از این که کسی 
جلوی پایش بلند شود، کراهت داشت. این خودش 
محبت بیشتری در مردم ایجاد کرده بود. هیچ کس 
برای مردم دوست داشتنی تر از پیامبر)ص( نبود، 
با این حال، می دانستند که او خوش ندارد کسی 

جلویش بلند شود، و آنها بلند نمی  شدند.
این بود گوشه  ای از آنچه درباره روشهای اخالقی و 

تربیتی پیامبر)ص( نقل شده است.

رحلت پیامبر اسالم)ص( و شهادت حضرت امام حسن)ع( و امام رضا)ع( تسلیت باد

محمد)ص(، پیامبر اخالق و الگوی مدیریت
رسول جعفریان  / استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران و رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران

 به کوشش فاطمه زردشتی نی ریزی

زین قند پارسی
»الزامًا« یا »لزومًا«؟
 الزامًا یعنی اجباراً، به اجبار، به ناچار. لزومًا یعنی ضرورتًا، به ضرورت. 

در فارسی، لزومًا به معنای »همیشه« هم به کار می رود. مثال: »پایین بودن تیراژ 
کتاب ها لزومًا ]=همیشه[ عیب نیست«. اما گاهی الزامًا اشتباهی به جای لزومًا و 
به معنای »همیشه« به کار می رود. مثال: »روشنفکری الزامًا)!( بد نیست«. پس 
الزامًا را نباید به جای لزومًا)=همیشه( به کار برد. برای رفع این مشکل می توان به 

جای لزومًا از قید »همیشه« و نظایر آن استفاده کرد. 

ادبیات کهن
لخری  ذرک شیخ اوبسعید اوبا

رمحةاهلل علیه
شیخ با جماعتی برفتند. در راه منکری بیرون آمد و شیخ را لعنت می کرد. جماعت قصد 

زخم او کردند. شیخ گفت: آرام گیرید که خدای برین لعنت به وی رحمت کند.

 گفتند: چگونه؟

 گفت: او پندارد که ما بر باطلیم لعنت بر آن باطل می کند از برای خدا.

آن منکر چون این سخن بشنید، در دست و پای اسب شیخ افتاد و توبه کرد. گفت: دیدید 

که لعنت که برای خدای کنند چه اثر دارد. / تذکرة االولیاء عطار

هروز آورزمان
از  تهران،  خورشیدی   1350 متولد 
شاعران جوان و خوش ذوق و قریحه. از 
بین قالب های شعری عالقه ی زیادی به 
غزل های عاشقانه دارد و در این دوران 
که شعرهای ضعیف  به وفور در دسترس 
آورزمان  ممنوع«  »میوه  کتاب  است 

کالمی شنیدنی برای گفتن دارد.
هندی  سبک  رنگ  او  غزل های 
)اصفهانی( دارند و زبان او در این غزل ها 

قابل فهم و زالل است. 
همچنین وی، قالب رباعی را هم جدی 

گرفته و در هر دو قالب، زیبا می سراید. 
ادبیات  و  زبان  تدریس  به  اکنون  او 

فارسی در تهران مشغول است.
*****

تمام هستی رودی به عکس ماه گذشت

تو دور بودی و هر لحظه ام تباه گذشت

نمی توانستم از تو دست بردارم

اگرچه زندگی ام غرق اشتباه گذشت

چقدر پیر شدی؟ این سؤال آینه هاست

دچار عشق تو بودم که سال و ماه گذشت

گذر نکرد به جز تو کسی به چشمانم

ولی دروغ چرا گریه گاه گاه گذشت

حدیث کولی و کوچ است لذت این عشق

که خود نیامده در دل - خدا گواه - گذشت 

شکست خوردم و رفتی ولی نمی دانی

چه لحظه ها که بر این شاه بی سپاه گذشت

******

یکی بیاید و در من کمی بهار بریزد

یکی دو پنجره در چشمم انتظار بریزد

یکی بیاید و در خانه ام غزل بتراود

درون آینه مضمون شاهکار بریزد

مرا دوباره بخواند از آن قصیده ی موهاش

به روی شانه ی خود شعر تابدار بریزد

کجاست او که بیاید کنار من بنشیند

به روی دلهره ام یک بغل قرار بریزد

دلم گرفته از این حبس، این سیاهِی هر سو

یکی تو را به خدا نقشه ی فرار بریزد

شراب قسمت من نیست دست کم به گلویم

یکی بیاید و یک جرعه زهرمار بریزد

من از دیار شما می روم دریغ کسی نیست

کسی که کاسه ی آبی پِی سوار بریزد؟

دلم شکسته شبیه پلی که آخر عمری

نشسته است که با سوت یک قطار بریزد

****

یک شب برایش تا سحر »گلپونه ها« خواندم

تنها به لبخندی مرا دیوانه می دانست

فردای آن شب رفت فهمیدم که معنای

»من مانده ام تنهای تنها« را نمی دانست

*****
این جا شهر مرد نمایان دوروست

هر کوچه ی آن حکایت سنگ و سبوست

حیرت نکنید اگر که تشنه ست حسین

از کوفه همان برون  تراود که در اوست

معرفی شاعر
یکی بیاید و در من کمی 

بهار بریزد

یک فنجان شعر
پرنده ماند و

قفس...
دکتر آرزو حقیقی

دخیل بسته دوباره به میله  های قفس
پرنده ای که همیشه سکوت کرده و بس

دخیل بسته که موجود دیگری باشد
نه آدمی! نه پری! نه... عقاب !  یا کرکس!  

پرنده ای که همیشه تمام رؤیایش
پریدن است و پریدن... پریدن است و سپس؛

از این زمین ببرد! از هوای آلوده ش
فقط نفس بکشد! هی نفس... نفس... و ن ف س

چه سرنوشت  غریبی  پرنده بودن داشت!
 پرنده و نپریدن؟!خوشا به حال......]مگس[

نشست رو به تما شای...آسمان! خورشید!
چه آرزوی محا لی! ....امیدهای... عبث!

..........................................
.........................................

*
خدا گشود قفس را... پرنده پر پر زد

پری/ ن/داشت و  پر....وا ..........
                                         پرنده ماند و قفس

۸ مهر روزبزرگداشت موالنا گرامی باد
مثنوی، بزرگترین حماسه روحانِی بشرّیت

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

 از هنگامی که حضرت موالنا به سرودن 

کلمٔه  است  پرداخته  شریف  مثنوی 

مثنوی _که نام یکی از قوالب شعِر فارسی 

است_ عَلِم بالغلبه شده است برای این 

کتاب. سال ها پیش ازین، دوستی از من 

خواست که دربارٔه شرحی که بر مثنوی 

نوشته بود چند کلمه بنویسم. همان  جا 

در  حضوِر او بالبداهه مطلبی نوشتم که 

مضمون آن را درین لحظه بیشتر به یاد 

می آورم:

موالنا  حضرت  معنوی  »مثنوی 

بشرّیت  روحانی  حماسٔه  بزرگ ترین 

جاودانه  برای  خداوند  که  است 

کردِن فرهنگ ایرانی آن را به زبان پارسی 

هدیه کرده است.« 

این نکته را بعدها که چاپ شد هر وقت 

که  کردم  شادمانی  احساس  خواندم 

بود  شده  جاری  من  قلِم  بر  حقیقتی 

بی آنکه در آن لحظه اندیشه ای درین باره 

داشته باشم. حّقا که چنین است. مثنوی 

نبوغ  یادگارهای  بزرگ ترین  از  یکی 

هرچه  که  است  کتابی  و  است  بشری 

بیشتر خوانده شود تازگی های بیشتری 

اغلِب  برخالف  می دهد،  نشان  خود  از 

آثار ادبی که با یک بار و دو بار خواندن، 

انسان از خواندن آنها احساس بی نیازی 

می کند.

 محال است که شما یک صفحه از مثنوی 

را، برای نمونه، ده بار بخوانید و هر بار در 

نظر شما جلوه ای دیگر نداشته باشد. این 

از معجزات این کتاب است، کتابی که نه 

آغاِز آن به شیؤه دیگِر کتابها است و نه 

پایاِن آن. جای دیگری نوشته بودم انس 

و الفت با ادب عرفانی، اگر به حقیقت برای 

کسی حاصل شود، مثنوی را »به لحاِظ 

صورت و ُفرم نیز قوی  ترین اثِر زبان فارسی 

به شمار خواهد آورد.« نه اینکه بگوید 

معانِی بسیار خوبی است اما در شیؤه بیان 

یا صورْت دارای ضعف و نقص است.

بنگرید،  منظومه  این  دروِن  از   وقتی 

ضعیف ترین و ناهنجارترین ابیاِت مثنوی 

مولوی هماهنگ ترین سخنانی است که 

می توان در زبان فارسی جستجو کرد. 

این سخِن مرا کسانی که از فرم و صورتی 

مقولٔه  از  باشند،  داشته  ایستا  درکی 

شطحّیات صوفیه تلّقی خواهند کرد. اما 

اگر کسی به این نکته رسیده باشد در آنجا 

پست و بلندی احساس نمی کند. همه جا 

زیبایی است و همه جا صورت ها در کماِل 

جمال اند. با این تفاوت که ما می توانیم 

بگوییم که گاه از بعضی ابیات یا پاره ها 

به دالیل خاصی_که به نیازهای روحی 

ما وابسته است_ لذت بیشتری می بریم 

و آن بخش ها جمال خود را به ما بیشتر 

می نمایانند.

و  داشت_  خواهید  هم  لحظه هایی  اما 

این در زندگی زمانش قابل پیش بینی 

نیست_ که ساعتها مسِت ابیاتی از مثنوی 

معنوی شوید که در حاالِت عادی از درک 

بوده اید.  ابیات عاجز  جمال شناسی آن 

درین قلمرِو جمال شناسی، معانی نواند 

و صورت ها نواند و از »عاداِت زبانی« و 

لذت های حاصل از شناخت سنت های 

گفتٔه  به  نمی شود،  گرفته  یاری  ادبی 

موالنا: 

قاصر از معنّی نو، لفظ کهن

 مثنوی ساختاری پیچیده و سّیال دارد. 

بوطیقای روایت و قّصه، در آن، پیوسته 

هیچ روی  به  و  می کند  عوض  شکل 

این  هرچند  نیست،  طبقه بندی  قابل 

باشد.  متنوع  و  گسترده  طبقه بندی 

سراینده، در هر لحظه ای فهمی تازه از 

روایت دارد و بوطیقای نوی، برای همان 

لحظه، می آفریند. در ادبیات جهان برای 

هر مؤلفی می توان فرم های خاصی در 

نظر گرفت و حاصل آفرینش او را در آن 

که  مثنوی  ااّل  کرد  طبقه بندی  فرم ها 

مثل جریاِن رودخانه، هر لحظه به شکلی 

درمی آید.

کانال دکتر شفیعی کدکنی به نقل از:

 )1388( محمدرضا  کدکنی،  شفیعی 

غزلیات شمس تبریزی، ج اول، تهران: 
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آشپزی با عشق

بقچه بادمجان 
راضیه یزدی نژاد/  مدرس آشپزی

موادالزم:
بادمجان 5 عدد

گوشت چرخ کرده: 300 گرم
آرد نخودچی:

یک قاشق غذاخوری
پیاز: 1 عدد

رب گوجه: 2 قاشق غذاخوری
سرکه: 1 قاشق غذاخوری

شکر: نصف قاشق غذاخوری
نمک، فلفل و ادویه به میزان الزم

دستورتهیه:
300 گرم گوشت چرخ شده را با  یک 
عدد پیاز متوسط رنده شده و آب گرفته، 
زردچوبه، فلفل سیاه، پاپریکا و نمک و یک 
قاشق غذاخوری آرد نخودچی مخلوط و  

به صورت شامی کوچک سرخ  کنید.
ورقه ای  بگیرید،  پوست  را  بادمجان ها 

برش بزنید و سرخ کنید.

بعد از سرخ شدن، گوشت و بادمجان را 
این  برای  بپیچانید.  بقچه ای  به صورت 
کار دو بادمجان را به صورت »به اضافه« 
روی هم می گذاریم و گوشت را روی آن 
قرار می دهیم و سپس بادمجان ها را با 
خالل دندان فیکس می کنیم. در ادامه 
یک گوجه گیالسی یا فلفل دلمه را روی 
آن قرار  دهید و داخل ظرف بچینید. روی 
بادمجان ها سس بریزید. حاال به مدت نیم 
ساعت تا 45 دقیقه روی گاز یا داخل فر 

قرار دهید. 
دستورتهیهسس:

دو قاشق غذاخوری رب گوجه را با کمی 
روغن تفت دهید. کمی نمک و فلفل به 
همراه نصف قاشق غذاخوری شکر و یک 
قاشق غذاخوری سرکه سفید  و نصف تا 
یک لیوان آب به آن اضافه کنید و بگذارید 

روی گاز و بعد از کمی قل زدن بردارید. 


