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نخستین هفته
نامه ویژه
همسران
پاییز فصل زیبایی و لطافت طبیعت است ،رنگ
آمیزی برگ درختان و تنوع آنها بقدری زیبا و
دلنشین است که هر انسانی را به تحسین و تفکر وا
میدارد  ،زیبایی طبیعت و موجودات و جانوران
حیات وحش باعث می شود که بیننده جانی تازه در
وجودش بدمد و اگر کمی به فکر سالمت و شادیش
باشد خود را به دامن طبیعت بسپارد و از زیباترین
الطاف خداوند به رایگان بهره مند شود...
طبیعتی که به شدت مورد تهاجم و تخریب ما انسانها
قرار گرفته و به زودی بجای هر یک از درختانی که
می سوزانیم و یا نابود می کنیم ،یک نماد سنگی و
یا پالستیکی قرار می دهیم ...در بیشتر بزرگراه ها
شاهد مناظر مصنوعی مانند درخت یا آبشار و یا
حتی صخره سنگی هستیم که گاه جانورانی از جنس
سنگ و مواد پالستیک به نشان طبیعت و محیط
زیست در آن قرار گرفته است .گر چه این کار به
نوعی ارزشمند است اما هرگز جای طبیعت واقعی و
محیط زیست ما را نخواهد گرفت.
انصافاً چند سال است که سبزی و یا میوه ای را
باطعم و مزه ی سالها پیش ،میل نکرده اید ؟ حتی
گوشت و تخم مرغ ،هم دیگر مزۀ سالها پیش را
ندارد.

نفیسه روشن و همسرش

مسابقه دکلمه و شعر خوانی

آب تهران که زبانزد خاص و عام بود آیا دیگر مزه
ی گذشته را دارد ؟
چندی پیش فیلمی از شکار یک پلنگ در دسترس
مردم بود که بیش از هر چیز اسلحه فرد شکارچی
سؤال برانگیز بود !آیا براستی افرادی که مجوز
شکار در اختیار دارند تعریفی از شکار و شکارچی
دارند؟ از آنجا که سالهاست صاحب این قلم دارای
مجوز حمل سالح شکاری است و درطول نزدیک به
پنجاه سال بارها در طبیعت با شکار و شکارچی
روبرو شده ام عرض می کنم که بسیاری از افرادی
که مجوز حمل سالح شکاری را در اختیار دارند به
هیچ عنوان شکار چی نیستند و بویی از رسم
شکارچی بودن نیز به مشامشان نخورده .این افراد
مخربان طبیعت و محیط زیست هستند.جای تاسف
دارد که تنها در یک دوره که صدور مجوز حمل
سالح شکاری صادر شد بیش از دوازده هزار نفر
اسلحه غیر مجاز خود را برای گرفتن مجوز آورده
بودند ...این فاجعه ی محیط زیستی و طبیعی در
کمترین زمان باعث می شود که دیگر حتی مجسمه
سنگی حیوانات را هم با زخمی در بدنش خواهیم
دید،چرا که حتی مجسمه های سنگی نیز کمتر از
شکارچی ها خواهند بود...حضور در طبیعت و حتی
شکار ،لذت خاصی دارد که میتوان بعنوان یک
ورزش بدان نگاه کرد اما نیاز به این است که در
کنار فرهنگ سازی ،بستر سازی نیز شود و
مراکزی با عنوان شکارگاه در اختیار شکارچیان
قرار گیرد که کنترل شده باشد مانند بیشتر کشور
های جهان ...نابودی حیات وحش حیوانات و
همچنین محیط زیست انسان های دیگر در کو تاه
مدت آسیب بشدت غیر قابل باز سازی را بر پیکر
جامعه بشری وارد می سازد .این دیگر آثار باستانی
و یا یادگار نسل های پیشین نیست که تأثیر ...صفحه
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هفته نامه همسر در نظر دارد از بین عالقه مندان به هنر
مجری گری و اجراء بر نامه های زنده و تلوزیونی
افرادی را به همکاری دعوت نماید به همین منظور
مسابقه دکلمه و شعر خوانی را بر گزار می نما ید عالقه
مندان میتوانند متنی را به صورت دکلمه بر روی سی
دی به آدرس ما ارسال نمایند .خواهشمند است در انتهای
دکلمه به صورت کامل خود را معرفی و آدرس و شماره
تما سشان را نیز اعالم نمایند.
آدرس ما  :تهران صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی باغ
فیض میدان باغ فیض ابتدای خیابان شهید قربانی شریف
پ  3واحد  0می باشد.
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