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در اولیــن شــماره پیــام مهــرورزان در ســال  1396طبــق روش معمــول در تمامــی ســال هــای گذشــته از همــان
ابتـدای تأســیس مؤسســه خیریــه معلولیــن ذهنــی ،گـزارش گونــه ای از فعالیــت هــای مالــی ســال  1395را بــه اطالع
خواننــدگان گرامــی ،خیریــن محتــرم وســایر عزیزانــی کــه هنوز بــا این مجموعه آشــنا نیســتند بیان می کنــم .طبیعی
اســت کــه گزارشــات مالــی تهیــه شــده از ســال مالــی  1395بســیار طوالنــی اســت کــه در ایــن جا شــاید جــای بحث
آن نیســت ،امــا جهــت روشــن شــدن اذهــان عمومــی چکیــده ای از آن را آورده ام تــا پاســخگوی اعتماد بــی نظیر مردم
بــه ایــن مکان مقــدس و کارکنــان و مدیـران آن باشــیم.
هــر چنــد نــرخ تــورم در ســال  1395نســبت بــه ســال هــای قبــل از آن خصوصا ســال هــای  91و  92بســیار پایین
تــر و تــا حــدودی منطقــی بــود ،امــا بــه لحــاظ آن کــه تعـداد مددجویــان بــه تدریــج رو بــه افزونــی رفتــه و در پایــان
ســال بــه  115نفــر رســیده بــود هزینــه هــای مرکــز هــم نســبت بــه ســال قبــل بــا  10/27درصــد افزایــش بــه رقــم
بــی ســابقه  22/304/532/623ریــال رســید .نمــودار زیــر افزایــش هزینــه هــا در ســال هــای  92تــا  95را بــه صــورت
روشــن تــری در اختیــار شــما مــی گـذارد.

گزارش مالی

یکــی دیگــر از شــاخص هایــی کــه شــاید بـرای شــما خواننــدگان ،خیریــن و عالقمنـدان جالــب باشــد ،و از مــا همیشــه در ایــن مورد پرســیده مــی شــود ،مبلغ هزینــه ماهانه
بـرای هــر مددجــو اســت .بــر اســاس آنچــه در ســال  1395اتفــاق افتــاده و قطعــی گردیــده اســت ،اگــر از مبلــغ کل هزینــه هــای ســال  1395کــه در جــدول آورده شــده ،هزینــه
هایــی ماننــد هزینــه هــای تعمیـرات و تــاالر و مراســم و تبلیغــات و بیمــه هــا و مالیــات و عـوارض نوســازی کــه جمعــا مبلــغ  4/853/078/127ریــال اســت را کســر نماییم مبلغ
 17/451/454/496ریــال بدســت مــی آیــد کــه تمامــی آن هــا اختصاصــا بـرای نگهـداری مددجویــان عزیزمــان هزینه گردیده اســت.
در ســال  1395تعـداد  1352نفــر مددجــود در طــول ســال در آسایشــگاه زندگــی کــرده انــد کــه اگــر مبلــغ فــوق را بــر ایــن تعـداد تقســیم نماییــم بازهــم بــه عــددی خواهیم
رســید کــه بدیهــی اســت کــه در هیــچ کـدام از ســال هــای گذشــته اتفــاق نیفتــاده اســت .زیـرا تعـداد مددجویــان مــا همیشــه رو بــه افزایــش اســت .ایــن مبلــغ یعنــی هزینــه
ی نگهـداری هــر مددجــو در مــاه در ســال  1395مبلــغ 12/907/880
ریــال بــوده کــه خــود نشــانگر پویایــی و گســترش و رشــد مؤسســه
خیریه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنین(ع) اســت.
دریافتــی هــای ســال  1395از تمامــی منابــع ممکــن مبلــغ
 22/409/143/505ریــال اســت کــه نســبت بــه ســال  1394رشــد
کمــی داشــته اســت کــه معــادل  6/2درصــد می باشــد ،واضح اســت
کــه رشــد مبالــغ دریافتــی هــا پاییــن تــر از رشــد هزینــه هــای مرکز
کــه  10/27درصــد بــوده اســت .بــه هر حــال مبالــغ دریافتی در ســال
هــای  92تــا  95نیــز در جــدول زیــر آورده شــده اســت.

گاهی باید فرو ریخته شوی برای ” بنای جدید”
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و امــا آخریــن مطلبــی کــه در ایــن مختصــر بایــد بــه اطــاع شــما رســانده شــود ،ایــن اســت کــه دریافتــی هــای مــا در ســال  1395از چــه منابعــی تأمیــن گردیــده و
نســبت هرکـدام در کل منابــع چقــدر اســت .مهــم تریــن منبــع تأمیــن دریافتــی هــای مــا هدایــای نقــدی و جنســی مــردم عزیــز و خیریــن گرامی می باشــد که بیشــتر
از نصــف دریافتــی هــای مــا را بخــود اختصــاص داده اســت.
دومیــن منبــع سـرانه ای اســت کــه دولــت محتــرم جمهــوری اســامی بـرای نگهـداری مددجویــان در مراکــز تعییــن کــرده اســت کــه در طــول ســال  1395مبلــغ
 5/600/000ریــال بــوده کــه مشــاهده مــی گــردد نســبت بــه هزینــه هــای ا نجــام شــده برای هــر مددجو کــه در بــاال ذکــر گردیــده اســت چقــدر تفــاوت دارد .امیدواریم
کــه بــا تــاش هــای همــکاران بهزیســتی و انجمــن مدیـران مراکــز بهزیســتی و همــکاری هــای دولــت محتــرم این مبلــغ افزایــش یافتــه و به مبلــغ واقع بینانــه تری
تبدیل گــردد.
ســومین منبــع ،درآمدهــای تــاالر یــاس اســت کــه تمامی آن صــرف نگهـداری مددجویان مؤسســه می گــردد .منبــع درآمد بعدی مشــارکت هــای خانـواده مددجویان
در تأمیــن هزینــه هاســت .آخریــن مــورد هــم یارانــه مددجویانــی اســت کــه در مرکز نگهـداری می شــوند که تمامــی آن هــا در نمــودار زیر نشــان داده می شــوند.
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از همــه ی کســانی کــه در طــول ســال  1395و همچنیــن در ســال هــای گذشــته مــا را یــاری نمــوده انــد تشــکر کــرده و ایــن نوید
را بــه همــه ی عالقمنــدان مؤسســه مــی دهیــم کــه در ســال جــاری قــرار اســت بــا توســعه ی ســاختمان اداری فضــای الزم بــرای
پذیــرش  50مددجــوی جدیــد را فراهــم آوریــم تــا بــا پذیــرش آنــان  50خانــواده درمانــده و مســتأصل دیگــر را از رنــج نگهــداری
عزیــزان معلولشــان رهایــی داده و بــه جــای اشــک هــای درماندگــی در چشــم آنــان ،لبخنــد شــادی را بــر لبانشــان بنشــانیم .بدیهی
اســت کــه یکایــک یــاران آسایشــگاه در اجــرای ایــن کار بزرگ شــریک بــوده و آن ها همــه در شــادی هــای مددجویانمــان در لحظات
خــوش زندگیشــان شــریک خواهنــد بــود .آرزوی بهــروزی و شــادکامی را در پنــاه ایــزد یکتــا بــرای شــما خواننده گرامــی و خیــر داریم.
بعضی ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است

6
ح.فرهبدنیا(ح.پ.ثانی)

چندی پیش ،بزرگواری نوشته بود ... « :معلولین ثابت کردهاند که اگر
بخواهند میتوانند همانند انسانهای عادی در هرکاری موفق شوند » ...
1

نوشتهی باال این دو
پرسش را پیش آورد:

آیــا بــدون یــاری دیگــران ،آســیب دیده(معلــول) ،میتوانــد چــون همــگان بشــود و بــه

آرزوهایش برســد؟
2

آیــا بایــد بــه آســیب دیــدهی کوشــا آفریــن گفــت ،یــا بــه کســانی کــه زمینـ ه را چنــان

ندُرســتان را در
فراهــم کردهانــد کــه آســیب دیــدگان ،کوشــا شــوند و آرزوی همــاوردی بــا ت 
ســر بپرورانند؟
همیشه خودت باش دیگران به اندازه کافی هستند

مردم   هن   هب   چهره    و  هن   رد  گفتار است                                                      کافزایش           نیک          و           کاهش        آزار    است
شایسته     شود           هب         انم مردم   آنکس                                                    کو مردمی است و نیک و خوش کردار است

 -1مــرت :انســان ،آدم ،بشــر( Mart .فرهنــگ فارســی بــه پهلــوی) .مــردم :انســان ،بشــر ،آدمی(فرهنــگ معیــن) .بــه گمــان نگارنــدهَ ،مــرت در گــذر زمــان مــردم گردیده،وهــرگاه بیــش از یــک میشــده ،بــه
ـان کوچــه و
ـدن فرهنـ ِ
آنهــا مردمــان میگفتنــد .خــوی و منــش خــوبِ َمــرت یــا مــردم را مردمــی ،و بـ ِ
ـگ مــرد ســاالر ،در بیــن مردمـ ِ
ـدی برخاســته از مــردم رانامردمــی ،میگفتنــد .شــاید ،پــس از چیــره شـ ِ
بازار،مــردم ،مــرد؛ مردمــی ،مــردی؛ و نامردمــی ،نامــردی شــده باشــد.

روی بالشی که از مرگ پرنده ها پر است نمی توان خواب پرواز دید
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اگــر زمین ـهای خــوب فراهــم نشــده بــود،
و آســیب دیــده ،چــون بســیاری دیگــر،
ـتین
ـی یافتــن نیازهای نخسـ ِ
یکســره در پـ ِ
زیســتی ،چــون خــوراک و پوشــاک و ...بــود،
آیــا بازهــم بــه همســری و برابــری بــا
دیگــران میاندیشــید؟
شاید ،هرگز.
بهگمــان نگارنــده ،یــک ســازمان خــوب ،بــا یاورانــی
مهربــان ،دانــا و کارآ ،دو ویژگــی دارد .نخســت آرزو
سازاســت؛ و ســپس ،یــار و همــرا ِه کســی کــه
میخواهــد بــه آرزوهایــش برســد.
آســیب دیــدهای کــه در یــک آسایشــگاه خــوب زندگی
ـران تنپــوش ،خــوراک و بیمــاری
میکنــد ،چــون نگـ ِ
نیســت ،بــه تکاپــو میافتــد تاماننـ ِد دیگران بشــود.
پــس ،ایــن آســیب دیــده نیســت کــه آرزو میکنــد،
و بــه آن میرســد .ایــن کارکنــان ،و پشــتیبانان
آسایشــگاهاند کــه زمینــهای ســاختهاند تــا آســیب
دیــدگان از نگرانیهــای نخســتین رهــا شــوند و آرزوی
برابــری بــا دیگــران را در ســر بپروراننــد.
همانگونــهکــه هــرگاه مــرد ِم کشــوری ســرافراز
باشــند ،بایــد رهبــر و کارگــزاران را ســپاس گفــت؛ و
هــرگاه مردمــی خــوار و بــی ارزش گردنــد باید پیشــوا و
ســرکردگان را ســرزنش کــرد ،اگــر کــس یا کســانی ،از
ـازان
دیگــران پیشبیفتنــد ،بایــد نخســت بــه زمینه سـ ِ
ـرفت آنهــا را فراهم
پیــدا و پنهانــی کــه زمینـهی پیشـ ِ
کردهانــد آفریــن گفــت .چــه همکارانــی ،کــه در پیــش
چشــم دیگــران
چشــماند؛ و چــه یارانــی کــه دور از
ِ
ی بســا کــه ســالها از جــان و
کار میکننــد ،و ا 
دارایــی خــود مایــه بگذارند،بــی اینکــه جــز برخــی
دستاندرکاران،کســی آنهــا را ببینــد و بشناســد.
نــه تنهــا آســیب دیــده ،کــه هرکــس و هــر چیــزی
کــه فــرا رود ،یــا فــرو آیــد ،زمینــهای داشــته کــه
دیگــران آنرا ســاختهاند ،و آســیب دیــدگان نیــز
پــی زمینــهای
چــون همــ ه کــس و همــه چیــز ،در ِ
کــه زمینهســازان فراهــم کردهانــد آرزوهــا ،و ســپس
تــاش و تکاپویشــان ســامان گرفتــه و میگیــرد.
اگــر آســیب دیــدهای بکوشــد تــا خــود را برابــر بــا
دیگــران کنــد ،اگــر چــه شایســتهی آفریــن و ســپاس

اســت ولــی ،تــاش او در راســتای ســود و بهبــود
خــودش بــوده ،و از ایــن کوشــش ،خــود او بیــش از
هرکســی بهرهمنــد میشــود؛ ولــی آنکــه دارایــی
و زمــان و زندگــیاش را بــرای یــاری و نگــهداری
آســیب دیــدگان میگــذارد( ،اگــر ریــز نگــر و تیزبیــن
نباشــیم) نــه ایــن کــه ســودی نمیبــردکــه زیــان
هــم میبینــد.
درســت نیســت ،دو کــس را ،کــه یکــی از کاری ســود
میبــرد و دیگــری زیــان میبینــد ،و هــردو در آن کار
پایــدار میماننــد یکســان بدانیــم و آنهــا را بــه یــک
انــدازه بــزرگ بشــماریم.
کمانــد کســانیکه دســت از شــادیهای زندگــی
ـان بیمــاری
بکشــند و از آســایش خــود بگذرنــد ،تــا جـ ِ
درمانــده را از چنــگ دیــو مــرگ برهاننــد ،یــا از در ِد
دردمنــدی بکاهنــد.
راهــی
بــس اندکانــد آنهایــی کــه آمــاده باشــند
ِ
جــان تاریــک کودکــی را
روســتاهای دور شــوند تــا
ِ
بــا نیــروی دانــش و خــرد روشــن نماینــد و فــردای
ســیاهش را ُپرنــور کننــد.
کمتــر کســی آمــاده اســت تــا بــه میــدان جنگ بــرود،
ـان زیــاده
و جــان خــود را از دســت بدهــد تــا بــد اندیشـ ِ
ـان
ـ
ج
دادن
خــواه را پــس بزنــد؛ و بــه بهــای ازدســت
ِ
خــود ،آســایش و آرامــش دیگــران را فراهــم کنــد.
بســیار ارجمنــد اســت ،آنکــه آنچــه را بــه ســختی
ـرفت کســانی هزینــه
اندوختــه ،در راه تندرســتی و پیشـ ِ
میکنــد ،کــه آنهــا را نمیشناســد.
بســیار بــزرگاســت ،کســیکه بــه کام
آتــش (چــه پیــدا و چــه پنهــان) مـیرود ،تا
انســان یــا جانــوری را از ســوختن برهانــد.
ـان چــون
زیــاد نیســتند ،مردمانــی کــه آمادهانــد تــا زمـ ِ
ـدن کــم
زر خــود را در راه بهتــر زیســتن و آمــوزش دیـ ِ
توانــان بــه کار گیرنــد و بــا بـ ه جــان خریــدن رنــج و
ـختی ناتوانــان را کاهــش دهنــد.
ســختی ،رنــج و سـ ِ
دربــارهی َمــرت و مردم(انســان)  ،ســخنان گوناگــون
گفتهانــد؛ ماننــدِ:
َمردم(آدم) کسی است که میاندیشید.
َمردم(بشــر)به جــانداری میگوینــد کــه ابــزار
میســازد.

َمردم جانداریست که میتواند بخندد.
َمــردم بــه کســی میگوینــد کــه آگاهانــه ســخن
میگویــد.
نگارنــده ،ایــن گفتــه را بــه ســخنان باالمیافزایــد
کهَ :مــرت و مــردم کسیاسـتکه اگــر نیــاز شــد ،رنــج
را بــه جــان میخــرد تــا دیگــران رنــج نبرنــد.
 1شــاید برخــی بگوینــد کــه در میــان جانــوران نیــز
گونههایــی یافــت میشــوند کــه از جــان میگذرنــد
تــا همنژادشــان زنــده بمانــد .بلــه .این درســت اســت.
ولــی ،آنهــا ایــن کار را تنهــا بــرای همنــژادان و
همتبــاران خــود میکننــد ،نــه بــرای نــژاد و گون ـهای
دیگــر.
جــزَ ،مــرت و مــردم ،هیــچ جــانداری نیســت کــه
جــان در راه دیگــری بدهــد ،مگــر آن جانــور ،بــا آن
کــس آشــنا ،و بــه او ،خــو گرفتــه باشــد.
فــراوان دیــده شــده اســت کــه کســی ،خوراکــش را به
جانــوری گرســنه داده؛ یــا خــود را بــه رنــج انداختــه تــا
ـان
ـج جــانداری بکاهــد .چیــزی کــه جــز در میـ ِ
از رنـ ِ
َمردمــان ،در هیــچ جــای دیگــری دیــده نمیشــود.
ســخنان بــاال افــزوده
پــس ،اگــر ایــن ســخن بــر
ِ
شــود کــهَ :مردم(انســان) ،کســی اسـتکه بــرای ســو ِد
دیگــری از ســود خویــش میگــذرد .ســخنی نابجــا
گفتــه نشــده اســت.
اینــک بایــد دیــد ،چه کســی شایســتهی نــا ِم ارزشــمن ِد
َمــرت و مــردم و مردمــی اســت؟
بنــا برآنچــه در بــاال آمــد ،کســی را میتــوان مــردم،
ی خوانــد کــه بــه یــاری دیگــران
و کارش را مردمــ 
مــیرود؛ و هــرگاه نیــاز شــد ،از ســود و آســایش
خــود بــرای بهبــود زندگــی دیگــران میگــذرد .و در
هنــگام نیکــی کــردن ،همنــژاد و دوســت و بیگانــه
نمیشناســد.
آنکــه چنیــن اســت ،تنهــا بــه چهــره چــون مــردم
نیســت .او جــان و اندیشـهی مردمــی را در تــن و کالبد
مــردم دارد.
و آنکــه چنیــن نیســت ،و تنهــا چهــرهی مــردم را
دارد ،بــی اینکــه کاری مردمــی بکنــد ،بــه نــگارهای
ن میگویــد.
میمانــد کــه راه مــیرود و ســخ 
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هر لحظه داشت
شکنجهمیشد....
و صدای پدرش که :سوا ِر هر ماشینی نشی بابا!..
شهر ،جنگل شده !....شهر رو.....

کافی است فقط.........
کافــی اســت فقــط چشــم هایــت را کــه بــاز کنــی و بــه اطرافــت ،دقیق نــگاه کنــی؛ دلت
مــی گیــرد و ذهنــت آشــفته مــی شــود و می شــنوی صدایــی را که مــی گوید :وضــع خوبی
نداریــم !....حـواس تــون رو جمــع کنیــد !...حواس تــون رو جمع کنیــد!...
پدیده ها ،زمینه ها........
ایــن اوضــا ِع ناخــوش ،البتــه «پدیــده هایــی» اجتماعــی انــد؛ پدیــده هایــی کــه
«زمینههایــی» آن هــا را بــه وجــود آورده انــد و مــی تواننــد بــا « دانایــی» ،با «بهرهمنــدی از
های انســانی و اجتماعــی» و ....ناپدید شــوند .مهــم ،در گا ِم
خــر ِد جمعــی» ،بــا ِ
«درک واقعیت ِ
ـت وجودی
ـناخت ایــن پدیــده هاســت و در وهلـهی بعــدی ،پــی بردن بــه علـ ِ
نخســتین ،شـ ِ
آن هــا و در گا ِم نهایــی ،عزمــی جدی و راســتین ،برای
ـای ایــن مــردم و برطــرف کردن
پرداختــن بــه دردهـ ِ
ایــن دردهــا....
آن چه در پی می آید،
یکی از همین........
آن چــه در پــی میآیــد ،یکــی از همیــن
ـخ اجتماعــی اســت؛ واقعیتــی کــه
واقعیتهــای تلـ ِ
ـودن آن بــر ظلــم ،توجهی
بــه واســطهی مبتنــی بـ ِ
افــزون تــر را مــی طلبــد؛ زیـرا چنانکــه خــود می
دانیــد ،گاه یــک رفتــار تنهــا به خــو ِد فرد آســیب
ـاف ایــن ،یــک رفتــار،
مــی رســاند و گاه ،بــر خـ ِ
بهتــر اســت بگوییم یــک نابهنجــاری و بلکــه بزه
کاری ،بــه فــر ِد انســانی آســیب مــی رســاند و او را
بــه رنــج و درد مبتــا مــی کنــد:
ـــــ «کاش مــرده بــودم !......کاش مــی
مــردم !.....ج ـواب امیــر رو چــی بــدم...؟ بابــام
چــی مــی گــه...؟ چــی فکــر مــی کنــه..؟ امــا
نــه.»!....
فقــط مــرگ مــی خواســت !...فقــط مــرگ !...گرگی
بــود ایــن ،کــه در تنــش افتــاده بود و چــه قدر داشــت
آزارش مــی داد !...شــکنجه اش می کــرد!...
ـوی ســرش کــه:
ای پــدرش ،بــاز پیچیــد تـ ِ
و ص ـد ِ
«شــهر جنــگل شــده !..مواظــب بــاش !...ســوا ِر هــر
ماشــینی نشــی باباجان .....شــهر ر و ایــن هــا »....و حال،
فقــط مــرگ میخواســت...؛ مــرگ...و ضجــه مــی زد
ـت مبهمــی ! ..انــگار کــه او در ایــن دنیــا
و گاه ،بُهـ ِ

نبــود !...بــی هیــچ حســی !....انــگار در خــأ بــود!....
ـــ«کاش پیاده می رفتم !...کاش سوار ماشین نشده بودم.» !...
امــا مگــر مــی شــد...؟ راه ،دور بــود....؛ اتوبــوس هــم کــه دیــر مــی آمــد !..چــه کار باید می
کــرد او..؟ بایــد می رفــت.....
ـت تلفــن ،یــک بــاره بــه او
زنــگ کــه زدنــد ،هیــچ وقــت فکــر نمــی کــرد کســی پشـ ِ
بگوید:
ـــ «خانم! بچه تون زخمی شده .بیایین مدرسه!
ـــ .....
ـــ .».......
ـل یــک پتــک ،کوفته شــده بود تــوی ســرش....و
و حــرف هایــش ،لحــن اش ،درســت مثـ ِ
او دیگــر هیچ نفهمیده بــود:....
ـــــ «چــه طــور تونســتن دمــاغ بچـهم رو بشــکنن.؟ چــه طــور مــی شــه دوســتش دماغ
بچـهم رو بشــکنه؟ اونــم دوســتش !....اون جــا مدرســه اســت....؟ پــس شــما چیــکاره ایــد
اون جــا آقــا...؟»
ـــــ «خانــم! مواظــب حــرف زدن تــون باشــید !...مگــه تربیــت بچــه هــا همــه ش به ما
امثال شــماس کــه بچهها
مربوطــه کــه شــما ایــن جــوری می گیــد...؟ تــو خونـهی شــما و ِ
در اصــل تربیــت مــی شــن.». ...
و او دیگــر نفهمیــده بــود .گوشــی را پرتاب کــرده بــود ،لباســش را از از روی مبل برداشــته،
پوشــیده بــود و از خانــه بیــرون زده بــود....و بــاز چهــره ی پــدرش را جلــو چشــم هایــش دید
کــه چگونــه  ،آرام و تلــخ ،از روی روزنامــه ســر برداشــته و گفتــه بــود کــه «:مواظــب بــاش
باباجــان !...شــهر ،جنــگل شده؛سـوا ِر هــر ماشــینی نشــی بابــا !...شــهر رو این هــا.»....
و حــال ،در گوشــه ی خانــه افتــاده بود،بــاز ضجــه مــی زد....زار مــی زد...مــی گریســت......و
ـل همیشــه ،آرام نشســته بــود .چشــم هایــش امــا قرمــز
پــدرش ،درســت رو بــه رو ی او  ،مثـ ِ
بــود  ،انــگار کــه بــا خــودش حــرف مــی زد ،بــه او مــی گفــت:
ـــــ ببیــن بابــا  !...ببیــن بابــا جــان !....مــن ایــن قــدر احمــق نیســتم کــه تــو رو مقصــر
بدونــم بابــا جــان !.....شــوهرت هــم آدم فهمیــده ای ســت...؛ آدم فهمیــده ی
کتــاب خونیــه شــوهرت ..مطمئــن بــاش !...حالــت رو مــی فهمیــم
بابــا جان...مــی فهمیــم....؛ مــی فهمیــم ...؛ بایــد زندگــی کنیــم بابــا
جــان !....بایــد زندگــی کنیــم !...آدم بـرای زندگــی خلــق شــده بابــا!...
بایــد زندگــی کــرد!...کاش اون بــی شــرف ایــن جــا بــود و حـ ُ
ـال و رو ِز
تــو رو مــی دیــد !....میدیــد کــه در چــه حالــی هســتی تو!....چــه قدر
آدم مــی تونه پســت باشــه !...پســت بشــه !...چه قــدر!....؟ درســته
کــه اون مقصره..تقصیرکاره....شــکی نیســت ،......امــا مگه می
شــه نقــش جامعــه رو از یــاد برد...؟آخــه بچــه هــای معصوم،
چــه جــوری مــی تونــن ایــن قــدر خــاف کار بشــن!....؟ چه
چــوری مــی تونــن!...؟
باید کاری کرد !....باید فکری کرد.»!...

پشه ها و مرداب ها......

چــه خــوب بــود کــه پــدر او کتــاب مــی خواند...چــه خوب
بــود کــه فکــر مــی کرد.....چــه خــوب بــود کــه مــی اندیشــید...
همــه ی روزنامــه هــا را مــی خوانــد و باالتــر از همــه ،در روابــط
اجتماعــی ،چــه خــوب بــود که بــه ویژگــی واالی انســانی:
ـری متفــاوت» « بــا هوشــیاری» دســت
« ِ
درک دیگـ ِ
یافتــه بود...چــه خــوب بــود کــه روابــطِ
ـی حاکــم بر جامعــه را
علــت و معلولـ ِ
خــوب مــی فهمیــد و مــی دانســت
کــه پشــه هــا ،از مــرداب هــا هــم
برمــی آینــد.......

انسانهای خوب همانند گلهای قالیند ،نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن ،دائمی اند!

غریبیزهرا

زهرایعزیزم،
هیــچ گاه فکــر نمــی کــردم کــه بعــد از شــانزده
ســال روزی برســد کــه شــرح زندگانــی تــو را در
نبــودت ب ـرای دوســتدارانت بخوانــم .امیــدوارم کــه
روحــت قریــن رحمــت پــروردگار ق ـرار گیــرد.

زهــرا در ســال  1351در شــهر درگز در روســتای لطف
آبــاد متولــد شــد .وی از بــدو تولــد کــر و الل بــود و در
ســه ســالگی بــر اثــر تزریــق آمپــول از طــرف راســت
بــدن فلــج شــد ،زهــرا در ســال  1380از مرکــز فتــح
المبیــن مشــهد بــه ایــن مرکــز منتقــل گردیــد طبــق
پرونــده ارســالی از مشــهد ،وی دارای ســه بــرادر ناتنــی،
یــک بــرادر تنــی و چهــار خواهــر ناتنــی مــی باشــد .پدر
و مــادرش در قیــد حیــات نمــی باشــند و پــس از فــوت
آنــان بــرادرش از وی نگهــداری مــی کــرد .بــرادر خــارج
از منــزل کارگــری میکــرد و خــرج خانــه را مــی آورد و
زهــرا در منــزل بــه امــور خانــه داری مــی پرداخــت .
مدتــی بــه همیــن منــوال ســپری شــد تــا اینکــه زمــان
ســربازی بــرادرش فــرا رســید .بــه دلیــل معلولیــت وی
هیچکــدام از خواهــرو برادرهــا حاضــر بــه نگهداریــش
نبودنــد بــه همیــن دلیــل بــرادرش ناچــار تصمیــم
میگیــرد وی را بــه مرکــز فتــح المبیــن مشــهد ببــرد وبا
همــان لباســهای ســربازی اش وی را جهــت پذیــرش
میبــرد واینگونــه جدایــی طوالنــی وغــم انگیــز خواهــر
و بــرادر آغــاز میگــردد پــس از انتقــال مددجــو بــه
ســبزوار یــک بــار بــرادرش جهــت مالقــات وی مراجعه
نمــود و پــس از آن ارتبــاط ایشــان بــا مرکــز قطــع شــد،
مــددکاران مرکــز با وجود پیگیــری های الزم متأســفانه
نتوانســتند هیچ گونــه آدرس و اطالعاتی از آنان بدســت
آورنــد و بــه ایــن علــت از محبــت و توجــه خانــواده ی

خــود محــروم بــود امــا ســعی شــد کــه ایــن کمبــود از
طریــق محبــت همــکاران و مددجویــان جبــران گــردد.
بــه دلیــل شــباهت بــرادرش با یکــی از پرســنل مرکز
عالقــه ی شــدیدی بــه وی پیــدا کــرده بــود و عاشــقانه
ماننــد یــک خواهروشــاید حتــی درحــد یــک همســر به
او محبــت مــی کــرد ،هــر روز قبــل از شــروع ســاعت
اداری جلــوی در مرکــز بــا چشــمان نگــران منتظــرش
مــی مانــد کــه مبــادا او نیــز ماننــد بــرادرش ترکــش
کنــد ،وقتــی چشــمش بــه او مــی افتــاد بــرق شــادی
در چشــمانش مــوج مــی زد و بــا شــادی بــه ســمتش
مــی رفــت و بــا اشــاره ســام و تــا اتــاق او را همراهــی
مــی کــرد .وقتی کــه ســرش شــلوغ و مشــغول کار بود
مزاحمــش نمــی شــد و بــه جــای آن ســراغ موتــورش
مــی رفــت و بــا وســواس زیــاد مشــغول به تمیــز کردن
موتــور مــی شــد ســاعتها جلــوی در اتــاق کار وی مــی
ایســتاد یــا جلــو در را جــارو میــزد یــا بــه هــر بهانــه ای
خــود را مشــغول میکــرد تــا بتوانــد نظــاره گرش باشــد
واز دیدنــش لــذت میبــرد .گاه چــای میریختنــد وباهــم
چــای مینوشــیدندواز درکنــار هــم بــودن لــذت میبردند .
چنــد روز بــود کــه زهــرا جلــوی در منتظر بــود ولــی از او
خبــری نمــی شــد .نگرانــی در نــگاه زهــرا مــوج مــی زد
همــکاران بــه زهــرا نگفتــه بودنــد کــه او بیمار اســت تا
ـراری زهــرا به حدی رســیده
ناراحــت نشــود ولــی بــی قـ ِ
بــود کــه دائمــا گریــه مــی کــرد و در نهایــت مجبــور
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شــدند کــه زهــرا را جهــت مالقات بــه بیمارســتان ببرند
و چــه زیبــا و مهربــان بــا وی مالقــات نمــود .اشــک
در چشــمانش حلقــه بســته بــود ولــی بــا همــان حــال
بــا چشــمان مهربانــش و بــا زبــان بــی زبانــی مهــرش
را تقدیمــش کــرد .روزی کــه از بیمارســتان مرخــص
شــد و بــه محــل کارش بازگشــت بــرای او در داخــل
ســالن جشــن خــوش آمدگویــی گرفتیــم و زهــرا جلوتر
از هرکســی جلــوی در بــا چنــد شــاخه گل بــه او خوش
آمــد گفــت و او را بــا احتیــاط زیــاد بــه ســمت صندلــی
هدایــت نمــود و او را روی صندلــی نشــاند و خــود نیــز
در کنــارش نشســت و بــاز بــا نــگاه مهربانــش بــا او
همــدردری کــرد مددجویــان نیــز در اطــراف آنــان جمع
شــده بودنــد و جشــن و پایکوبــی مــی کردنــد پــس از
پایــان مراســم از شــدت ذوق بــی هــوش شــد .آری این
چنیــن اســت محبــت ایــن عزیــزان.
زهــرا دختــری آرام و دوســت داشــتنی بــود ،تمامــی
همــکاران و مددجویــان مرکــز وی را دوســت داشــتند.
طبــق روایــات ،وی در گذشــته همســر یــک نظامــی
بــوده اســت کــه ایشــان بچــه دار نمیشــده اندبــه همین
خاطــر بــا زهــرا ازدواج مینمایــد وپــس از بچه دار شــدن
فرزنــدش را برداشــته وزهــرا را تــرک مینمایــد وزهرابــا
کولــه بــاری از غــم و دلتنگــی بــه بــرادرش پنــاه میبرد.
زهــرا بــه همســرش عالقــه زیــادی داشــت بــه همیــن
دلیــل هــر زمــان بــا مأموریــن نیــروی انتظامــی مواجــه
مــی شــد بــه آنــان ادای احترام مــی نمود ،شــاید یــادآور
خاطــرات گذشــته او بودنــد کــه اینگونــه تحــت تأثیــر
قــرار مــی گرفــت.
معلولیتــش هرگــز باعــث محدودیتــش
نبــود ،او نــه تنهــا امــور روزمــره ی خــود را با
دقــت کامــل انجــام مــی داد بلکــه در انجــام
کارهــا بــه پرســنل هــم کمــک مــی نمــود و
مرتــب نمــودن انبــار لبــاس مددجویــان را با
عشــق و عالقــه ی خاصــی انجــام مــی داد و
تــا آخریــن لحظــات عمــر غریبانــه ی خــود
تمامــی کارهــا را بــه نحو احســن انجــام داد
و نیازمنــد کســی نشــد .روحــش شــاد.
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مهارتهایزندگی
در شــماره قبــل بــا برخــی از مهــارت هــای زندگــی ازجملــه خودآگاهی ،همدلــی ،کنترل
هیجانــات و مدیریــت اســترس و اهمیــت آنهــا آشــنا شــدیم .در ایــن شــماره بــه ادامه
مطلــب و آشــنایی بــا ســایر مهارتهــای زندگــی خواهیــم پرداخــت.

تفکرخالقانه

خالقیــت یــا آفرینندگــی از جملــه مهارتهایــی اســت کــه در حــل مســائل جدیــدی کــه تــا بــه
حــال بــا آنهــا مواجــه نشــده ایــم بــه مــا کمــک میکنــد.

مهارتارتباطات
ارتبــاط بــه فراینــد تبــادل افــکار و نظــرات و احساســات بین
دو یــا چنــد نفــر گفتــه میشــود .برهــر ارتبــاط اصولــی حاکــم
اســت کــه بــه اختصــار آن را بیــان میکنیــم:
 1مــا هرگــز نمیتوانیــم ارتبــاط برقــرار نکنیــم .ســکوت،
اخــم ،بیتفاوتــی و ...هرکــدام بــه نوبــه خــود راههــای ارتباطی
بــه حســاب میآینــد.
 2ارتبــاط فراینــدی غیرقابــل بازگشــت اســت .هرگــز
نمیتوانیــم بــا عذرخواهــی ،اثــر کالم یــا رفتــاری را بــه
صــورت کامــل از بیــن ببریــم.
 3نحــوه بیــان کالم مــا ،تعییــن کننــده نحــوه ارتبــاط
مخاطــب باماســت .طنیــن صــدا ،زبان بــدن ،آهنگ و کشــش
کلمــات ،همگــی باعــث میشــوند تا تفســیر خاصــی از عبارت
گفتــاری مــا ایجــاد شــود .بنابرایــن هــرگاه ارتباطــی دچــار
مشــکل شــد ،هردوطــرف مســئول آن هســتند.
موانع ارتباط
مــواردی کــه منجــر بــه ایجــاد مشــکل در یــک ارتبــاط
میشــود را میتــوان بــه ایــن شــرح برشــمرد:
 1قضاوت و پیش داوری  2تفکر قالبی و کلیشهای
 3تعصب و افکار خشک و متحجرانه
 4پیشفرضها  5تعمیمدادن یک ویژگی به همه
 6تفکر همه یا هیچ
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای داشــتن ارتباطــی موثــر ،مــا
بــه مهــارت ســخن گفتــن و مهــارت شــنیدن نیــز ،نیازمنــد
هستیم .

اجزای خالقیت :
* ســیال بــودن ذهــن (توانایــی تولیــد ایدههــای فــراوان) کــه از طریــق تمریــن و تــاش میســر
مــی شــود .شــما میتوانیــد در طــول روز بــا طــرح مســایل خیالــی ،راه حــل هــای خالقانــه جدیــد
را در ذهــن خــود پــرورش دهیــد.
* ابتــکار زمانــی اتفــاق میافتــد کــه درخــاف جهــت عادتهــای همیشــگی ایــده ای غیــر
معمــول بــرای حــل مســأله پیــدا کنیــم.
بــرای افزایــش میــزان ابتــکار و خالقیــت بایــد ایــن نکات را درنظر داشــته باشــیم :یکــم خالقیت
و ابتــکار نیــاز بــه زمــان کافــی دارد .توقــع نداشــته باشــید کــه در مــدت زمانــی کوتــاه بــه نتیجــه
برســید .دوم مواجهــه بــا مســأله میتوانــد راه حــل هــای مختلــف ایجــاد کنــد ،امــا الزامـ ًا منجــر به
پاســخ مبتکرانــه نگــردد .ســوم خالقیــت مســتلزم کوشــش و توجــه زیــادی اســت پــس نبایــد کــم
اهمیت جلــوه داده شــود.
حل مسأله و تصمیمگیری

حــل مســأله فراینــدی اســت کــه فــرد بــا کمــک آن ،ســعی میکنــد راهحلــی موثــر یــا ســازگارانه
بــرای مســأله خــود پیــدا کند.تصمیمگیــری نیــز فراینــدی شــناختی -رفتــاری اســت که توســط خود
فــرد هدایــت میشــود و فــرد بــه وســیله آن ســعی میکنــد بهتریــن انتخــاب هــا را داشــته باشــد.
مراحل حل مسأله:
تعریــف مســأله :تعریــف مســأله چارچــوب مشــکل را معیــن میکنــد و بــه ایــن ترتیــب درک
درســتی از شــرایط ایجــاد میکنــد.
پیــدا کــردن راهحلهــای مختلــف :همیشــه اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنمــان رســید،
بهتریــن راهحــل بــه حســاب نمیآیــد .بهتر اســت گزینــه هــای متفاوتــی را مطــرح و دربــاره هرکدام
خــوب فکــر کنیــم.
تصمیمگیــری :حــاال کــه مــا چنــد جــواب بــرای حــل مشــکل خــود داریــم ،بهتریــن کار ایــن
اســت کــه آنهــا را بــا هــم مقایســه کنیــم .از خــود بپرســیم اگــر هرکــدام از ایــن راهحلهــا را انتخاب
کنیــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ ســپس از بیــن راهحلهایــی کــه به نظرمــان رســیده ،بهتریــن آن
هــا را انتخــاب کنیم.
بازنگــری :در طــی فراینــد حــل مســأله و تصمیمگیــری ،بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه از
شــتاب کــردن و تعجیــل بپرهیزیــم .ســعی کنیــم احساســات خــود را در ایــن فراینــد دخیــل و درگیر
نکنیــم .بــر روی نظــر خــود پافشــاری نکنیــم و بپذیریــم کــه شــاید نظــرات ما نیز نادرســت باشــند.
بــه ذهــن خــود اســتراحت بدهیم تــا بتوانیــم تصمیمات درســتی بگیریــم و درپایــان در خاطر داشــته
باشــیم کــه توجــه بیــش از انــدازه بــه موانــع موجــود ،و احســاس ناتوانــی مــارا از رســیدن بــه هــدف
باز مــیدارد.
آنچــه در ایــن نوشــتار آمــد تنهــا خالصــه ای بســیار انــدک از مهارتهــای زندگــی بود .امیــد آنکه
خواننــده بــه دنبــال دانســتن هرچــه بیشــتر ،ایــن موضــوع را از طریق منابــع مختلف دنبــال کند.
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ

مســائلی در رابطــه بــا قیمومیت مددجویــان در آسایشــگاه بوجــود آمده
بــود و بــه خاطــر آن تعـدادی از مددجویــان خانـواده و یا سرپرســت و قیم
مؤثــری نداشــتند کــه ایــن موضــوع باعــث مــی شــد مشــکالت اداری
فراوانــی بـرای همــکاران مــا به هنــگام پیگیری مســائل فنــی و حقوقی
ماننــد مراجعــه بــه بیمارســتان هــا و بســتری کــردن مددجویــان و یــا
پیگیــری امــور یارانــه ای آن هــا اعــم از تهیــه کارت و شــماره حســاب
یارانــه یــا دریافــت یارانــه مددجویــان از خان ـواده هایشــان و یــا ســهم
خانـواده از هزینــه هــای آنــان در مؤسســه بوجــود بیایــد.
بــا هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا دادســتان محتــرم و ریاســت
محترم دادگســتری ســبزوار و مدیر دایره سرپرســتی و همچنین ریاســت
محتــرم بهزیســتی ســبزوار ســاعت  4بعدازظهــر روز ســوم اســفند مــاه
ســال  1395جلســه ای در تــاالر یــاس برگـزار گردیــد .حضــور دادســتان
محتــرم و ریاســت محتــرم دادگســتری در مؤسســه خیریه ما قدم بســیار
مهمــی در رفــع مشــکالت فــوق بــود .قبــل از شــروع جلســه رســمی
مهمانــان مــا به اتفــاق تعـدادی از همکاران دادگســتری و اداره بهزیســتی
ســبزوار از تمامــی بخــش هــای مؤسســه دیــدن کــرده و بــا مددجویــان
و نحــوهی نگهـداری آن هــا در مرکــز آشــنا شــدند .مشــکالت و نگرانی
هــای خــاص نگهـداری ایــن نــوع از عزیـزان مددجــو را درک کــرده و از
نزدیــک بــا مددجویــان و همــکاران صحبــت نمودنــد .دردهــا را از نزدیک
لمــس نمــوده و تحت تأثیــر برخوردهــای مددجویــان و همکاران مــا قرار
گرفتند.
پــس از بازدیــد از آسایشــگاه ،تــاالر یــاس مــورد بازدیــد قـرار گرفــت و
پــس از پایــان بازدیــد ،جلســه در همانجــا برگزار شــد .ابتدا خانم کسـرایی
فــر ریاســت محتــرم بهزیســتی خیــر مقــدم گفتــه و از ایــن کــه ایــن
جلســه بــا حضــور مهمانــان گرامــی برگـزار مــی گــردد تشــکر کــرده و
بــه مشــکالت ناشــی از قیمومیــت مددجویــان اشــاره کردند .مدیــر عامل
هــم مشــکالت مربــوط بــه ایــن مؤسســه را به اطــاع شــرکت کنندگان
در جلســه رســاند .ســپس آقــای اردمــه دادســتان محتــرم ســخنان
مبســوطی راجــع بــه اجــر کار همــکاران مــن در زمینــه ی حمایــت از
محرومــان صحبــت کــرده و در پایــان قــول همــه گونــه همــکاری را
دادنــد .جنــاب آقــای حســینی ریاســت محتــرم دادگســتری نیز بــا اظهار
خوشــحالی از شــرکت در میــان مددجویــان تعهــد کردنــد کــه هرگونــه
مشــکلی را در زمینــه قیمومیــت و یــا ســایر موارد کــه بتوانند حــل نموده
و مــا را در ایــن زمینــه یــاری نماینــد .ســرکار خانــم دلبــری ریاســت دایره
سرپرســتی هــم بعــد از آشــنایی با مشــکالت مددجویــان قول تســریع و
مســاعدت بیشــتر از قبــل را دادنــد و انصافــا اکنــون همکاری هــای خوب
و صمیمانــه ی همـهی دسـتاندرکاران خصوصــا ســرکار خانم دلبــری را
شــاهد هســتیم .پــس از پایــان جلســه و قبل از تــرک آسایشــگاه همه ی
مهمانــان از کالســهای آموزشــی مددجویــان بازدیــد کــرده و تحــت تأثیر
کارهــای خــوب انجــام شــده اقـدام بــه خریــد محصــوالت تولیــدی آنان
نمودنــد .خداونــد بــه همـهی مهمانــان آن روز مــا توفیــق خدمت بیشــتر
را عطــا نماید.

ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم!
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گزارشیک

رویــداد

11

12
حمیدبلوکی

آمــده بــود بــه تشــکر از اینکــه مؤسســه بیــاد او بــوده و دو ســه روز قبــل عــده ای از
کارکنــان بــه منزلــش رفتــه و از احــوال او جویــا شــده بودنــد ،امــا همــان زمــان هــم کــه
شــاغل بــود وقتــی بــه دفتــرم مــی آمــد ســاده صحبــت مــی کــرد و طوالنــی ،مــن هــم
ســعی مــی کــردم کــه صبــر کنــم تــا همــه حــرف هایــش را بزنــد .فرصــت را غنیمــت
شــمرده و از او خواســتم از زمــان کار کردنــش در آسایشــگاه بگویــد.
در ســال  1383بــه دنبــال در خواســت کار از او خواســته
شــد کــه بــه جمــع مددیــاران آسایشــگاه اضافــه شــود،
 50ســال ســن داشــت و نخســتین کاری کــه بــه او
واگــذار شــده بــود در آشــپزخانه کوچــک و محقــر آن
زمــان مشــغول بــکار شــده بــود .پــس از مــدت  3ســال
بــه داخــل بخــش رفتــه و در آسایشــگاه هــای مختلــف
فعالیــت میکــرد .مــی گفــت :چــون مــن خیلــی خــوب
بــه بچــه هــای مــی رســیدم بــرای مددیــاری در اطــاق
اللــه انتخــاب شــدم کــه همــه آنهــا مددجویــان وابســته
بــه تخــت بودنــد .ناراضــی نبــودم و ســعی می کــردم آنجا
هــم کارم را بــه نحــو احســن انجــام دهــم .ده ســال در
مؤسســه کار کــردم تــا ســن مــن بــه  60ســالگی رســید و
بــا تقاضــای خــودم درخواســت بازنشســتگی کــردم و االن
هــم دو ســال اســت بازنشســته شــده ام ولــی از آنجائیکــه
بــه ایــن بچــه هــا عالقمنــدم هــر از گاهــی به آسایشــگاه
آمــده و بــه جمــع آنــان مــی روم .حتــی در روزهــای حمــام
بچــه هــا از مســئولین خواســته ام کــه مــن هــم بــه آنهــا
کمــک کنــم.
مــی گویــم چــه خاطــره خوبــی از بچــه هــا داری؟ مــی
گویــد :همــه آنچــه در یــاد مــن مانــده اســت ایــن اســت
کــه هــر کاری بــرای مددجویــان انجــام مــی دادم آنهــا
میگفتنــد :الهــی بــری ّ
مکــه ،الهــی بــری کربــا و مــن
از دعــای خیــر ایــن بچــه هــا یکبــار بــه ســفر حــج رفتــه
و دوبــاره هــم بــه زیــارت عتبــات و همــه ی ایــن ســفرها
هــم در همــان ده ســالی اتفــاق افتــاد کــه مــن در ایــن
آسایشــگاه مشــغول بــکار بــودم و آنــرا از برکــت دعــای

خیــر همیــن دختــران معصــوم مــی دانــم کــه هــر وقــت
هــر کدامشــان بــرای هــر کســی دعایــی مــی کننــد مورد
قبــول حضــرت حــق قــرار مــی گیــرد.
از دیگــر خاطــره هــای خوبــش شــرکت در اردوهــای
مشــهد مقــدس بــود کــه بــه همــراه مددجویــان انجــام
مــی شــد و همچنیــن اردوهایــی کــه در اطــراف ســبزوار
بچــه هــا ســاعات خــوب و
برگــزار مــی شــد و در آن ّ
خــوش و تــوأم بــا شــادی را میگذراندنــد.
مــی گفــت :اوایــل مــا فقــط چهــار نفــر مددیــار در هــر
شــیفت بودیــم کــه ســه نفــر از آنهــا هــم ســن و ســال
مــن بودنــد و یکــی جــوان بــود تــازه از ســاختمان جدیــد
بهــره بــرداری مــی شــد .هنــوز فقــط  4تــا از آسایشــگاه
هــا اســتفاده مــی شــد و طبقــه بــاال ک ً
ال خالــی بود .شــبها
پــس از آنکــه مددجویــان مــی خوابیدنــد مــا  4نفــر هــم
شــیفت دور هــم مــی نشســتیم و صحبــت مــی کردیــم.
گاهــی یکــی از بچــه هــا کــه از خــواب بیــدار مــی شــد،
بــدون آنکــه فکــر کنیــم از کــدام آسایشــگاه اســت هــر
چهــار نفــر بــرای کمــک بــه او مــی رفتیــم .خــدا رحمــت
کنــد یکــی از آن  4نفــر خانــم کرابــی بــود کــه در تصادفی
بــه رحمــت خــدا رفــت.
از حــال و احــوال فعلــی او پرســیدم .گفــت :مگــر مــی
شــود یکــی اینجــا کار کــرده باشــد و ایــن همــه دعــای
خیــر مددجویــان پشــت ســرش باشــد و االن دچــار
ســختی باشــد .مــی گفــت چهــار پســرم و دو دختــرم را
بــا دعــای بچــه هــا بــه ســرانجام رســاندم و آنهــا همگــی
ازدواج کــرده و زندگــی هــای نســبت ًا خوبــی دارنــد .در آن

زمانهــا کــه اینجــا بــودم کارهــای زندگــی ام خود بــه خود
درســت مــی شــد .بطــور نمونــه در همیــن جمــع هــای
آسایشــگاه شــنیدم کــه بــرای اســتخدام در اداره ی پســت
ثبــت نــام می کننــد .یــک روز مــدارک پســرم را برداشــتم
و بــه آنجــا رفتــم بــه دختــر خانمــی مراجعــه کــردم کــه
در پشــت باجــه بــود ،گویــا بــه او الهــام شــده بــود کــه
کار مــرا راه انــدازد .بــه نرمــی و مالیمــت و بــا خوشــرویی
تمــام کارهــا را خــودش انجــام داد و بــه مــن کاغــذی داد
و گفــت :بــرو مــادر ،منتظــر بــاش تــا اگــر قبــول شــد بــه
منزلتــان تلفــن نماینــد.
پرسیدم خوب اینکار چی هست؟
گفت :استخدام در ایران خودرو نیشابور..
بــه منــزل آمــدم .فــردا کــه بــه آسایشــگاه آمــدم طبــق
معمــول هــر وقــت کــه کارم پیــش خــدا گیــر داشــت ،بــه
بچــه هــا گفتــم بــرای مــن دعــا کنیــد ،بــرای پســرم دعــا
کنیــد و آنهــا هــم بــا همــان زبــان خــود از تــه قلــب دعــا
کردنــد .یــک هفتــه نگذشــته بــود کــه بــه خانــه مــان
زنــگ زدنــد و گفتنــد :بــه پســرتان بگوئیدقبــول شــده
اســت و فــردا بیایــد تــا مراحــل اســتخدامش شــروع شــود.
او االن در آنجــا مشــغول بــکار اســت و مــن مانــده ام کــه
دعــای ایــن بچــه هــا چقــدر اثــر دارد.
این همکار عزیزمان خانم طاهره حکاک بود که
دوسال قبل از جمع ما جدا شده و امیدوارم که در
ادامه زندگی هم موفق باشد و سایه زندگی اش
بر سر بچه ها و نوه های عزیزش پایدار باشد.

هرگز حاضر نیستم برای عقیده ام بمیرم چون ممکن است عقیده ام اشتباه باشد!

گزارشیک

در یــک اتفــاق جدیــد امســال تصمیــم گرفتــه شــد کــه
بــا تمــام تـوان در مبــادی ورودی شــهر ســبزوار از ظرفیت
هــای موجــود مؤسســه اســتفاده شــده و مســافرین محترم
نــوروزی ســبزوار ،خصوصــا مســافرین غیربومــی را بــا
آسایشــگاه و بچــه های خــوب و مهربان آن آشــنا ســازیم.
بــه همیــن دلیــل از مدتهــا قبــل بــه همــت مربیــان
آمــوزش هنــری و تــاش شــبانه روزی بچــه هــا،
عروســک هــا ،گلــدوزی هــا ،روتختــی هــای کاموایــی،
گلیــم هــا ،ســرمه دوزی هــا و کیــف هــای فراوانــی تهیــه
شــده ،مخصوصــا از آنجایی که ســال  1396ســال خروس
بــود تع ـدادی زیــادی عروســک پارچــه ای بــه شــکل خــروس هــای رنگــی و زیبــا بدســت مددجویانمــان ســاخته شــد.
بــه علــت شـرایط خــاص تعطیــات نــوروز امســال ،غرفــه مــا از روز  25اســفند مــاه ســال گذشــته در محــل منــاره تاریخــی خســروگرد برگـزار شــد و
مســافران زیــادی از آن بازدیــد بعمــل آوردنــد .در ایــن بازدیدهــا همــکاران مــا بــا در اختیــار گذاشــتن فیلــم هــای تبلیغاتــی آسایشــگاه بــه همراه بروشــور و
برگــه هــای تبلیغــی بــه آن هــا امــکان آشــنایی آنــان را بــا ایــن مؤسســه فراهــم آوردنــد.
حضــور مددجویــان خــوب مــا نیــز باعــث شــده بــود کــه بازدیدکننــدگان بیشــتری در غرفــه آسایشــگاه حضــور پیدا کــرده و وقــت بیشــتری را بــا آن ها
گذرانــده و از آن هــا دلجویــی نمایند.
غرفــه کارهــای دســتی مددجویــان آسایشــگاه بــا فراوانــی کاالهــای موجــود و تنــوع رنگــی و ارائــه ی دلپذیــر آن توســط دختـران مددجوی مــا و حضور
پررنــگ مربیــان آن هــا بســیار جـذاب و زیبــا بود.
در روز ســوم فروردیــن غرفــه مــورد بازدیــد آقــای مکرمــی فــر معاونــت محترم میـراث فرهنگی خراســان و آقای دکتر ســلیمانی ریاســت محتــرم میراث
فرهنگــی ســبزوار و آقــای عبدالــه زاده و همکارانشــان در میـراث فرهنگــی اســتان قـرار گرفــت کــه ایشــان را تحــت تأثیــر قـرار داده و باعــث شــد مــا بــا
همــکاری و مســاعدت وی در نمایشــگاهی کــه در تاریــخ چهــارم فروردیــن و در محــل پدیــده شــاندیز برگـزار شــده بــود شــرکت نمــوده و عرضــه نمودن
کاالهــا و تبلیغــات خــود بــه جمعیــت بســیار زیــاد بازدیــد کننــده مراســم افتتاحیــه آن نمایشــگاه ،امــکان آشــنایی عــده زیــادی را بــا مؤسســه خــود فراهم
آوریــم .و همچنیــن محصــوالت مددجویــان را بــه فروش برســانیم.

داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست ،پسته و بادام هم مغز دارند
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باشــه باشــه -نــه نه -کــی گفته -نخیــر عزیــزم .فقــط آلومینیــوم .االن آهن
بــازار نــداره ........دمــت گــرم فقــط آلومینیوم-ایــول -حبیبمــی ،عزیــزی.... ،
یادتــه -هــه هــه هــه -یادتــه پســر ،کوچه حــاج اســمال چقــدر باحــال از تو
روی اون یــارو خیکیــه دراومــدی -هــه هــه -بــا دمــاغ رفتــی تــو صورتــش-
تــازه هنــوز اون موقــع پشــت لبــت کبــود نشــده بــود -مــردی بــه مــوال،
آخــر مردایی-میخامت-نفســت حــق.
گوشی را دوباره گرفت توی دستش
الــو ،الــو -چــی -کــی گفتــه -نــه بــه مــوال ،نــه بــه حضــرت عباس-میگــهمــن گفتــم؟  -مــن گفتــم؟ -عجــب زمونــه ای شــده -پســر تــو کــه منــو

میشناســی -نــه عزیزم-تــو چشــای مــن نیــگا کن-منــو دروغ ،منــو دروغ-
آره عزیزم-آخریــن -نمیشــه قطعــی گفــت فقــط آلومینیــوم و آهــن بــازار
نــداره -میدونــم آهــن خریــدی خبــر دارم -ولــی بــازار مثــل صابونــه ،تــا
بیــای بگیریــش از دســتت ســر میخــوره ،بایــد شــش دانــگ حواســت رو
جمــع کنــی .اصــا از مــن میشــنفی آهنــت رو رد کــن ،چــرا آدم روزه
شــکی بگیــره .بــزن تــو کار آلومینیــوم -اَه اَه چــی داری میگــی ،گیــرم
ضــرر کــردی ،ضــرر مــال مــرده -نترس-نترس-عزیــز دلمــی ،دمت گــرم ،اَه
پســر یادتــه ،یادتــه هنــوز ده ســالت نبــود تــو صــف نونوایــی بــا کلــه رفتــی

تــو شــیکم او یارو-هــه هــه هــه -نفســت حــق -مــوال یارت.گوشــی را تــوی
دســتش نگــه مــی دارد .پشــت خطــی دارد!
 عزیــز خودمــی ،عزیــزم ،کجایــی پســر ،یــه وقــت حــال مــارو نپرســی؟هــه هــه هــه  ،بــازار  ،بــازار -بازاریــان فقــط آلومینیــوم ،ورق آلومینیــوم،
آهــن بــازار نــداره؟  -نــه ،نــه -واســه تمــام مشــتریات آهــن خریــدی؟ آخــه
چــرا؟ تــو کــه *** مــا ای ،مگــه همیشــه نمیگــم تمــوم تخــم مــرغ هاتــو
تــو یــه ســبد نــزار؟  -ببیــن -ببیــن -گــوش کــن -مــن کــی بــه تــو دروغ
گفتــم کــه ایــن دفعــه ی دومــش باشــه -حــاال گــوش کن-گــوش کــن -یه
جــوری قانعشــون کــن ،ضــرر واســه همیــن روزاس -چــه میدونــم -اصــا
دروغ بگــو ،دروغ واســه همیــن روزاس ،گوشــی تــو خامــوش کــن -ای بابــا،
بــازم میگــه چیــکار کنــم ،آبــروم میــره -آبــرو کیلــو چنــده! اعتبــار رو کــی
میخــره؟ ببیــن اصــا بــزن زیــرش ،بگو خبــر نداشــتم ،اصــا برو مســافرت،
آره ،یادتــه اون مســافرت شــمال! جــاده هــای شــمال محالــه یــادم بــره؛ اون
همــه عشــق و حــال محالــه یــادم بــره ....هــه هــه -قربــون نفســت ،یاحــق،
پشــت خطــی دارم -حبیبمــی
ســیگاری روشــن مــی کنــد ،پــک عمیقــی مــی زنــد و شــماره ای را
میگیــرد.
چطــوری لورنــس عربســتان-هه هــه هــه -هه هــه -بریــز *** اومــدم -هه
هــه -مؤمــن چــرا کافــه رو بــه هــم ریختــی؟ -یادتــه کامــی یادتــه اون
دفعــه نزدیــک بــود حاجــی ذغالچــی فــرش کاشــون باباتــو بســوزونه ،چــه
خالــی ای مــی بســت مرتیکــه مافنگــی -پــک عمیقــی بــه ســیگارش مــی
زنــد و آن را پــرت مــی کنــد .کامــی جــون بــازار تــا کــی اینجوریــه– .خوب،
خــوب -تــا آخــر هفتــه -یعنــی هفتــه دیگــه ورق برمــی گــرده؟ آهــن
دوبــاره گــرون میشــه ،پســر بــرم تــو کار
خریــد آهــن -هــه هــه هــه -حبیــب منــی،
میخوامت(تــو دماغــی مــی گویــد) ،فداتــم،
فناتــم ،هــه هــه هــه هــه هــه هــه.
گوشــی را قطــع مــی کند.پــک عمیقــی بــه
ســیگارش مــی زنــد و آن را پــرت مــی کند.
تلفــن زنــگ مــی خــورد .بــا بــی میلــی
جــواب مــی دهــد:
عزیزمــی ،عزیــزی -گــوش کــن ،گــوش
کن—ســاکت شــو تــا منــم حــرف بزنــم.
میدونــم ضــرر مــی کنــی ،مؤمــن االن
منــم تــا خرخــره رفتــم زیــر قــرض ،دارم
نابــود میشــم(با بغــض ادامــه مــی دهــد)-
گــوش کــن ،نمــی ذارم ضــرر کنــی ،زیــاد
ضــرر کنــی -اصــا خــودم آهنــت رو مــی
خــرم -خوبــه -بــذار مــن ضــرر کنــم ،هــا
باریــک ا -...حبیــب منــی -ببیــن ،ببیــن اســم اون چیــز  ،اون چیــز ،اون
چــی بــود کــه یــه دفــه باهــاش واســمون چایــی درســت کــردی -آره تــو
بیابــون بــا ناصــر اینــا -یــه چیــزی بیــن قــوری و آفتابــه بــود -هــه هــه هــه
هــه هــه -چــی چــی -گــدای جــوش -آره آره گــدای جــوش بــود .هــه هــه
هــه ،راســتی آهنــی بــود یــا آلومینیومــی؟ منظــورم ورقــش ورق چــی بود؟
هــه هــه هــه ورق حلبــی ،حلبــی بــود -هــه هــه هــه -حلبــی بــود -حلبی
بــود......

همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!

میوههایخنک

هندوانه

هیــچ چیــز ماننــد یــک تکـهی بــزرگ هندوانــه تابســتان را برای شــما
عــوض نمیکنــد .هندوانــه خوراکــی مــورد عالق ـهی دوران کودکــی
اســت کــه زمــان آن رســیده تــا آن را بــه رژیم غذایــی خــود برگردانید.
هندوانــه از  90درصــد آب تشــکیل شــده اســت و کمــک میکنــد
در گرمــا بدنتــان آب کافــی داشــته باشــد .بعــاوه هندوانــه شــامل
مقــدار زیــادی ویتامیــن  aو  cبــوده ،چربــی نداشــته و شــامل لیکوپن
(آنتــی اکســیدانی کــه بــه جلوگیــری از ســرطان و بیماریهــای قلبــی
و عروقــی کمــک میکنــد) اســت.
امتحــان کنیــد :بــرای تهیــه یــک ســاالد دفــع حــرارت ،تکههایــی از هندوانــه را بــا پنیــر فتــای خردشــده،
مقــداری روغــن زیتــون ،ســرکه بالزامیــک و برگهــای تــازهی ریحــان ترکیــب نماییــد.

طالبی و خربزه

خربــزه نیــز دارای آب زیــادی اســت و کمــک میکنــد در گرمــای زیــاد و
دمــای بــاالی هــوا آب بدنمــان حفــظ شــود .طالبــی و خربــزه هــر دو کالــری
کمــی داشــته و پتاســیم فراوانــی دارنــد .اگرچــه ایــن دو ،منبــع غنــی مــواد
غذایــی نیســتند امــا میزان کــم پروتئیــن ،چربــی و کربوهیــدرات ،آنهــا را برای
کاهــش وزن ،دیابــت ،فشــارخون و اختــاالت قلبــی و عروقــی ایــده آل میکنــد.
خربــزه همچنیــن بــه عنــوان یــک داروی ادرارآور تلقــی میشــود کــه بــه
دفــع ســموم ناخواســته در بــدن کمــک میکنــد.
امتحــان کنیــد :بــرای درســت کــردن یــک ســوپ خنــک تابســتانی ،خربــزه یــا طالبــی را پــوره کنیــد .بــرای
چاشــنی دادن بــه آن خام ـهی غلیــظ و برگهــای نعنــاع بیفزاییــد تــا خاصیــت خنککنندگــی آن افزایــش
یا بد .

خیـار

مقــدار فــراوان آب در خیــار ،همــراه بــا طعــم تــازه و تــرد ایــن ســبزی ،آن را
تبدیــل بــه یــک ســبزی تابســتانی عالــی کــرده اســت .خیار بــه خاطــر خواص
دارویــی خــود نیــز مــورد توجــه اســت .خیــار همچنیــن خاصیــت ادرارآوری
دارد (خصوصـاً در ماههــای گــرم تابســتان مفیــد اســت) کــه ســبب میشــود
مــواد ســمی از بــدن خارجشــده و پوســت و بافــت بــدن شــما را نیــز ســالم
نگــه مــی دارد .خیــار دارای کالــری کــم و مقــدار کمــی قنــد ،کربوهیــدرات و چربــی اســت .همچنیــن ایــن
ســبزی دارای مقــدار زیــادی ویتامیــن  ،bفســفر ،کلســیم ،روی و دیگــر مــواد معدنــی اســت .امتحــان کنیــد:
خیارهــای خردشــده را روی ســاندویچ یــا برگــر گذاشــته و یــا بــا ماســت ،لیمــو و نعنــاع ترکیــب کنیــد.

چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ بزنی شکست با کوزه است
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میوه ها؟
ایــن  7غــذای خنککننــده تابســتانی
بــا طعــم تــازه و افســانه ای خــود
حــرارت غذاهــای فصــل تابســتان را
دفــع مــی کننــد و بــرای شــما بــه
منظــور جلوگیــری از گرمازدگــی
مفیــد هســتند.
ایــن فصــل درخشــان ،از غذاهــای
رنگارنــگ و فــراوان فصلــی و تــازه ،از
توتهــای رســیده و آبــدار گرفتــه
تــا گوجــه نگینیهــای گوشــتی و
آبــدار ،برخــوردار اســت .یــک امتیــاز
ویــژه هــم وجــود دارد؛ بســیاری
از ســبزیجات و میوههــای فصلــی
تابســتان از ایــن جهــت کــه بــه مــا
کمــک مــی کننــد تــا بــا وجــود
درجــه حــرارت رو بــه افزایــش هــوا،
دمــای بــدن را پاییــن و خنــک
نگهداریــم بســیار عالــی هســتند .در
اینجــا  3دســته میوه و ســبزی خنک
آورده شــده اســت کــه بــه شــما
کمــک میکننــد بــا وجــود گرمــای
رو بــه افزایــش ،خنــک و پــر انــرژی
بمانیــد.
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میوههایــی کــه دارای آب فــراوان و مــواد غذایــی و آنتــی اکســیدان هــای ضــروری
هســتند بهتریــن منبــع بــرای خنــک مانــدن در تابســتان میباشــند .ایــن میوههــا
شــامل انگــور ،ســیب ،گالبــی ،هلــو ،تــوت ،میــوهی اژدهــا و میــوهی ســتارهای هســتند.
مخصوصـاً هندوانــه ،طالبــی و خربــزه و مرکباتــی مانند پرتقال نیز بســیار خوب هســتند.
میوههــا میتواننــد بــا روشهــای متفاوتــی در رژیــم شــما گنجانــده شــوند .فقــط آنهــا
را در یــک ســاالد تابســتانی بریزیــد ،بــرای تهیــه یــک اســموتی ســالم بــا شــیر یا ماســت
ترکیــب کنیــد ،و یــا آنهــا را تنهــا بــه عنــوان میــان وعــده در صبــح میــل نماییــد.
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بهنودفرازمند

ترنم
روح

صدای سخن عشق
به یقین ،فلسفه خلقت دنیا عشق است
آن چه نقش است در این گنبد مینا ،عشق است
اهرمن ،سیب ،هوس ،وسوسه ،غفلت  ...بس کن
علت معجزه آدم و حوا ،عشق است
بیدلی گفت به من حضرت دل آیینه ست
آن چه نقش است در این آیینه ،تنها عشق است
در شب قدر که برتر ز هزاران ماه است
حاجت آیینه از حضرت یکتا ،عشق است
آنچه لبخند نشانده ست به لب ها ،مهر است
آنچه امید نهاده ست به دل ها ،عشق است
(( از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر ))
بهترین زمزمه در گوش دل ما ،عشق است
هر چه حسن است ،تعلق به جمالش دارد
آن چه دل می برد از عقل ،به موال عشق است
قصه مولوی و شمس اگر شیرین است
علت آنست که معشوقه آن ها ،عشق است
راز شوریدگی (( فائز )) و ((باباطاهر))
علت بیدلی ((حافظ)) و ((نیما)) ،عشق است
نفس عشق شفا بخش دل مجنون است
تسلیت گوی دل خسته لیال عشق است
روح فرهاد گرفتار ،تب شیرین است
علت سوختن وامق و عذرا ،عشق است
به گل سرخ قسم ،یوسف دل معصوم است
ای ندامت نفسان ،درد زلیخا عشق است
باز هم حادثه سیب که می افتد سرخ
جای شک نیست که تقدیر دل ما ،عشق است
رضااسماعیلی

بنشینیموبیندیشیم!
این همه با هم بیگانه
این همه دوری و بیزاری
به کجا آیا خواهیم رسید آخر؟
و چه خواهد آمد بر سر ما با این دلهای پراکنده؟
جنگلیبودیم:
شاخه در شاخه ،همه آغوش
ریشه در ریشه همه پیوند
وینک انبو ِه درختانی تنهاییم
مهربانی به دل بسته ی ما ،مرغی است
کز قفس در نگشادیمش.
و به عذری که فضایی نیست
وندرین باغ خزان خورده
جز سمو ِم ستم آورده  ،هوایی نیست
ر ِه پرواز ندادیمش.
هستی ما ،که چون آیینه
ِ
وحشت سنگ انداز
تنگ بر سینه فشردیمش از
نه صفا و نه تماشا ،به چه کار آمد؟
دشمنی ،دلها را با کین خوگر کرد
دستها با دشنه همدستان گشتند
و زمین از بدخواهی به ستوه آمد.
ای دریغا که دگر دشمن رفت از یاد
وینک از سینه دوست
خون فرو میریزد!
دوست ،کاندر ب ِر وی گریه ی انباشته را نتوانی سر داد
چه توان گفتش؟

 بیگانه است.و سرایی ،که به چشم اندا ِز پنجره اش نیست درختی
که بر او مرغی
به فغان تو دهد پاسخ،
 زندانست.من به عهدی که بدی مقبول،
و توانایی دانایی است،
با تو از خوبی میگویم
از تو دانایی میجویم
خوب من!دانایی را بنشان بر تخت
و توانایی را حلقه به گوشش کن!
من به عهدی که وفاداری
داستانی است مالل آور
و ابلهی نیست دگر ،افسوس!
داشتن جنگ برادرها را باور،
آشتی را،
به امیدی که خرد فرمان خواهد راند
میکنمتلقین.
وندرین فتنه بی تدبیر
با چه دلشوره و بیمی نگرانم من.
این همه با هم بیگانه
این همه دوری و بیزاری
به کجا آیا خواهیم رسید آخر؟
و چه خواهد آمد بر سر ما با این دلهای پراکنده؟
بنشینیموبیندیشیم!
هوشنگابتهاج

با آدمایی که تکلیفشون با خودشون روشن نیست دوست نشین چون شما رو هم بالتکلیف میکنن!

بنشینیموبیندیشیم!
این همه با هم بیگانه
این همه دوری و بیزاری
به کجا آیا خواهیم رسید آخر؟
و چــه خواهــد آمــد بــر ســر مــا بــا ایــن دلهــای
پراکنــده؟
جنگلیبودیم:
شاخه در شاخه ،همه آغوش
ریشه در ریشه همه پیوند
وینک انبو ِه درختانی تنهاییم
مهربانی به دل بسته ی ما ،مرغی است
کز قفس در نگشادیمش.
و به عذری که فضایی نیست
وندرین باغ خزان خورده
جز سمو ِم ستم آورده  ،هوایی نیست
ر ِه پرواز ندادیمش.
هستی ما ،که چون آیینه
تنــگ بــر ســینه فشــردیمش از وحشـ ِ
ـت ســنگ
انــداز
نه صفا و نه تماشا ،به چه کار آمد؟
دشمنی ،دلها را با کین خوگر کرد
دستها با دشنه همدستان گشتند
و زمین از بدخواهی به ستوه آمد.
ای دریغا که دگر دشمن رفت از یاد
وینک از سینه دوست
خون فرو میریزد!
دوســت ،کانــدر بــ ِر وی گریــه ی انباشــته را
نتوانــی ســر داد
چه توان گفتش؟

 بیگانه است.و ســرایی ،کــه بــه چشــم انــدا ِز پنجــره اش
نیســت درختــی
که بر او مرغی
به فغان تو دهد پاسخ،
 زندانست.من به عهدی که بدی مقبول،
و توانایی دانایی است،
با تو از خوبی میگویم
از تو دانایی میجویم
خوب من!دانایی را بنشان بر تخت
و توانایی را حلقه به گوشش کن!
من به عهدی که وفاداری
داستانی است مالل آور
و ابلهی نیست دگر ،افسوس!
داشتن جنگ برادرها را باور،
آشتی را،
به امیدی که خرد فرمان خواهد راند
میکنمتلقین.
وندرین فتنه بی تدبیر
با چه دلشوره و بیمی نگرانم من.
این همه با هم بیگانه
این همه دوری و بیزاری
به کجا آیا خواهیم رسید آخر؟
و چــه خواهــد آمــد بــر ســر مــا بــا ایــن دلهــای
پراکنــده؟
بنشینیموبیندیشیم!
هوشنگابتهاج
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پدر مرده را سایه بر سر فکن
غبارش بیفشان و خارش بکن
ندانی چه بودش فرو مانده سخت؟
بود تازه بی بیخ هرگز درخت؟
چو بینی یتیمی سر افگنده پیش
مده بوسه بر روی فرزند خویش
یتیم ار بگرید که نازش خرد؟
وگر خشم گیرد که بارش برد؟
اال تا نگرید که عرش عظیم
بلرزد همی چون بگرید یتیم
به رحمت بکن آبش از دیده پاک
به شفقت بیفشانش از چهره خاک
اگر سایه خود برفت از سرش
تو در سایه خویشتن پرورش
من آنگه سر تاجور داشتم
که سر بر کنار پدر داشتم
اگر بر وجودم نشستی مگس
پریشان شدی خاطر چند کس
کنون دشمنان گر برندم اسیر
نباشد کس از دوستانم نصیر
مرا باشد از درد طفالن خبر
که در طفلی از سر برفتم پدر
یکی خار پای یتیمی بکند
به خواب اندرش دید صدر خجند
همی گفت و در روضهها میچمید
کزان خار بر من چه گلها دمید
مشو تا توانی ز رحمت بری
که رحمت برندت چو رحمت بری
چو انعام کردی مشو خود پرست
که من سرورم دیگران زیر دست
اگر تیغ دورانش انداختهست
نه شمشیر دوران هنوز آختهست؟
چو بینی دعا گوی دولت هزار
خداوند را شکر نعمت گزار
که چشم از تو دارند مردم بسی
نه تو چشم داری به دست کسی
کرم خواندهام سیرت سروران
غلط گفتم ،اخالق پیغمبران
سعدی
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سحر بلبل حکایت با صبا کرد
که عشق روی گل با ما چهها کرد
از آن رنگ رخم خون در دل افتاد
و از آن گلشن به خارم مبتال کرد
غالم همت آن نازنینم
که کار خیر بی روی و ریا کرد
من از بیگانگان دیگر ننالم
که با من هر چه کرد آن آشنا کرد
گر از سلطان طمع کردم خطا بود
ور از دلبر وفا جستم جفا کرد
خوشش باد آن نسیم صبحگاهی

آدم ها را از آنچه درباره ی دیگران میگویند بهتر میتوان شناخت از آنچه درباره ی خود میگویند!

که درد شب نشینان را دوا کرد
نقاب گل کشید و زلف سنبل
گره بند قبای غنچه وا کرد
به هر سو بلبل عاشق در افغان
تنعم از میان باد صبا کرد
بشارت بر به کوی می فروشان
که حافظ توبه از زهد ریا کرد
وفا از خواجگان شهر با من
کمال دولت و دین بوالوفا کرد
حافظ

18
بهارهپیرایش
فیزیوتراپیست
bahare_pirayesh@yahoo.com

ارگونومی مدرسه و دانش آموزان

ارگونومــي يــا مهندســی علــم بــدن يكــي از مباحــث نــو پــا در علــوم
بــوده كــه در جهــت تناســب كار و فعاليــت بــا انســان تالش ميكنــد .اين
علــم با بررســي وضعيــت ســاختاري وانــدازه هــاي آنتروپومتريكــي افراد
و عوامــل اثرگــذار محيطــي (ابــزاركار ،صندلــي ،كيف ،ميــزكار و )...ســعي
بــر بهبــود نحــوة انجــام كار و فعاليــت ،روش هــاي انجــام فعاليــت و
وســايل كار و منطبــق كــردن آنهــا بــا خصوصيــات بــدن و روان انســان
دارد .پژوهــش هــاي بســياري حاكــي از آن اســت كــه عــدم تناســب
انســان و وســايل و امكانــات كار مــي توانــد در بســياري از مشــكالت
روانــي و جســماني در افــراد مؤثــر باشــد.

توجــه بــه نشســتن و مطالعــه كــردن و حمل اشــياء و تناســب ميز و صندلــي و كيف
و كولــه پشــتي بــا جثــه بچــه هــا حائــز اهميــت اســت زيـرا بچــه هــا مــدت زمــان
طوالنــي را در مدرســه وخانــه در ايــن حالــت بــه ســر مــي برنــد و انتظار ميــرود كودك
 8و  9ســاله بيشــتراز  60دقيقــه در يــك جلســه  90دقيقــه اي بنشــيند بنابرايــن تكرار
يــك وضعيــت اگــر نادرســت باشــد در دراز مــدت ميتوانــد منجــر به بروز تغيير شــكل
ســاختار قامتي شــود.
بــروز مشــكالت عضالنــي -اســكلتي و افــت برنامــه هــاي آموزشــي در بيــن دانش
آمــوزان ابتدايــي دور از انتظــار نيســت چـرا كــه عدم تناســب ميــز و نيمكت ها بــا ابعاد
بدنــي دانــش آمــوزان برخــاف اصــول مشــترك وضعيــت هــاي صحيــح نشســتن
بــوده و دانــش آمــوزان را دچــار مشــكالت اســكلتي و عضالنــي مــي ســازد .از آنجــا
كــه انـدازه ميــز و نيمكــت هــا در مـدارس در تمــام طــول دورة ابتدايي يكســان اســت
در حالــي كــه بچــه هــا طــي ايــن مــدت رشــد قــدي ،وزنــي دارنــد و حتــي ميـزان
ايــن رشــد ميــان آنهــا متفــاوت اســت لـذا ميتوانــد علــت بــروز مشــكالت عضالني-
اســكلتي در بيــن دانــش آمــوزان باشــد زيـرا هنگامــي كــه ارتفاع نيمكــت پائين تــر از
حــد نرمــال باشــد ايجــاد كيفــوز كمــري و اعمــال اســترس كششــي بر ســاختار خلفي
مهــره هــا و در نتيجــه توليــد درد كــرده و اگــر صندلــي يــا نيمكت دســته نداشــته و يا
پشــتي قائــم باشــد فشــار داخل ديســك در ناحيــه كمــري افزايش مــي يابــد و ارتفاع
پائيــن تــر از حــد نرمــال ميــز تحريــر موجــب خــم شــدن ســر و گــردن بــه جلو شــده
و در نتيجــه در ســاختارهاي خلفــي گــردن درد ايجــاد شــده و زمينــه را بـراي گرفتاري
هــاي عضالنــي ايــن ناحيــه فراهــم ميســازد .همچنيــن جلــو آمدن شــانه هــا در حين
نشســتن موجــب گردي شــانه ها گشــته و عضالت ســينهاي كوتــاه و عضالت خلفي
كمربنــد شــانه اي تحــت كشــش قـرار ميگيرنــد و در صــورت بلندتر بودن ميز نســبت
بــه ابعــاد بدنــي موجــب انقباض مـداوم عضالت بــاال برنــده كتــف (لواتوراســكاپوال) و
عضلــه ذوزنقــه اي فوقانــي (تراپزفوقانــي) شــده و در نتيجــه مشــكالت مربــوط به اين
عضــات را در پــي خواهــد داشــت و در بــاال بــودن ارتفــاع نيمكــت نســبت بــه ابعــاد
بدنــي ،پاهــا در هوا معلق شــده وعضالت پشــت ســاق نظيــر دو قلو(كاســتروكنميوس)
و نعلي(ســولئوس) درطــول كوتــاه قـرار گرفته و مســتعد درگيــري ميشــوند .ودر مقابل
در پاييــن بــودن ارتفــاع نيمكــت نســبت بــه ابعــاد بدنــي فــرد در وضعيــت نشســته
زانــو را بيــش از حــد خــم كــرده و در ايــن حالــت نگــه مي ـدارد كــه ممكــن اســت
شــاهد درگيــري چهارســر (كوادريســپس) و كيفوزكمري باشــيم .عدم تناســب و حمل
ناصحيــح كيــف وكولــه پشــتي ميتواننــد ازعوامــل بــروز برخي مشــكالت جســمي در
ايــن پايــه ها باشــند.
پيشــنهاد ميشــود كــه معلمــان و دبي ـران ورزش بــا اطــاع رســاني وآگاه كــردن

مســئولين و والديــن از پيامدهــاي وســايل غيــر اســتاندارد و آمــوزش دانــش آمــوزان
از رفتارهــاي حركتــي مطلــوب وعــادات حركتــي مناســب در حمــل اشــياء ،نشســتن،
خوابيــدن ،اســتراحت و مطالعــه و اســتفاده از زيرپايــي ( )FootRestمناســب
وتقويــت عضــات و ارتقاءآمادگــي جســماني كــودكان تــا حــد امــكان از بــروز ايــن
مشــكالت بكاهنــد .همچنيــن بــا اجرا و پيشــنهاد حركات ورزشــي مناســب در پشــت
ميــز و نيمكــت هــا نظير حــركات كششــي و قدرتــي ايزومتر يك خســتگي عضالني
و اسپاســم هــاي عضالنــي را در كالس درس بــه حداقــل برســانند.
انجمــن كار درمانــان آمريــكا به منظور جلوگيــري از دردهاي ناشــي از اســتفاده كوله
هــاي ســنگين پيشــنهادات زيــر را ارائه كرده اســت.
 كوله پشتي اي را انتخاب كنيد كه متناسب با سن و سايز بچه باشد. كولــه پشــتي اي را انتخــاب كنيــد كــه بندهــاي روشــانه اي آن خوب اليــه گذاريشــده باشد.
 كولــه پشــتي اي را انتخــاب كنيــد كــه داراي كمربنــد بــوده تا به منظــور نگهداريبهتــر بــه دور كمــر بســته شــده و همچنيــن به دور مفصل ران بســته شــده تا مشــكل
وزن وجود نداشــته باشــد.
 -بچه ها نبايد بيش از  15درصد وزن بدنشان حمل كنند.

 بيشتر وسايل سنگين در كوله پشتي به طرف پشت قرار گيرد. هميشه هر دو بند شانه را به منظور تعادل وزن روي شانه ها بيندازيد. بندهــاي شــانه را طــوري روي شــانه بيندازيــد كه كوله پشــتي براحتي روي پشــتبچــه قـرار گيرد.
همچنيــن ايــن انجمــن خصوصيــات ارگونوميــك يــك صندلــي صــاف و ســاده كه
باعــث مــي شــود بــدن بدرســتي روي آن قـرار گرفتــه تــا بديــن منظــور ماهيچههاي
شــكمي تقويــت شــده و كشــش و انبســاط در ناحيــه گــردن ايجــاد شــده و ســاعت ها
يــك نشســت راحــت ًو طبيعــي را بوجــود آورد معرفــي مــي نمايد.
در خصــوص رعايــت و آمــوزش اصــول صحيــح نشســتن (رنــه  )1988جهــت
محافظــت از ســتون فق ـرات بــه شــرح زيــر ارائــه مــي گــردد.
 داشــتن ارتفــاع مناســب نشــيمنگاه صندلــي بطوريكــه كــف پاهــا به راحتــي رويزميــن قـرار گيــرد يــا از زيرپايي مناســب اســتفاده شــود.
 حفظ گودي كمر با استفاده از يك بالش كوچك در پشت كمر تنظيــم فعاليــت دســت بــه نحــوي كــه فــرد بـراي كار كــردن مجبــور نباشــد بــهســمت جلــو خــم شــود.
 دســت از كار كشــيدن مكــرر در طــول روز و اســتراحت از جملــه ايســتادن و راهرفتن(حداقــل بــه مــدت يــك دقيقــه)

با یک گل هم “بهار” می شود اگر در دلمان جوانه بزند!

بابکزمانی

همهچیز
خوباست

همیشــه ترســم از آن اســت که اگــر در
گذشــته هــای دور عاشــقت میشــدم چه
بالیــی بــر ســرمان مــی آمــد.
در گذشته های دور ،خیلی دور ،خیلی خیلی دور،
مثــا در آن زمــان تلفــن کــه هیــچ ،در آن زمــان
کــه بــرق هــم نبــود چــه میکردیــم؟
چگونــه طاقــت مــی آوردم اگــر هــر لحظــه بغض
و خنــده هایــت را برایــم نمــی فرســتادی؟ چگونــه
طاقــت مــی آوردم وقتــی بیــرون میرفتــی و خبــر از
تــو نداشــتم؟ آخــر مگــر مــی شــد ندانــم کجایــی؟
در چــه حالــی؟
اصــا ایــن هــا را ول کــن؛ چگونــه طاقــت
مــیآوردم شــب را بــدون اینکــه بــه تــو بگویــم
«شــب بخیــر» بخوابــم؟
بمانــد کــه چــه قنــدی در دلــم آب مــی شــود
وقتــی عکــس تــازه ای از تــو میبینــم؟
خیلیچیزهایدیگرهمبماند.
خــوش شانســیم ،خیلــی خیلــی خــوش شانســیم،
درســت همــان دوران عاشــقت شــده ام کــه از
دایناســورها خبــری نیســت کــه هیــچ ،تــازه مــی
شــود هــر لحظــه هــم کــه بخواهــم ،صدایــت را
بشــنوم.

چقــدر مــی ترســم اگــر از خـواب پــا شــوم و ببینم
در پانصــد ســال پیش عاشــقت شــده ام؟
ببینم تو در بلخی و من در بخارا؟
و ندانــم اکنــون کـدام ســلطان برای چشــم هایت
نقشــه کشیده؟
خالصــه اینکــه از ایــن فکرهــا مــی ترســم ،و
خوشــحالم کــه تــو هســتی و تلفنی هســت و چتری
و بارانــی و جاهایــی کــه نامشــان را کافــه گذاشــته
انــد.
امــا خــب راســتش را بخواهــی ،بــه فکــر کــه فرو
مــی روم ،و بــه آینــده کــه فکــر مــی کنــم ،وحشــت
زده میشوم؛
مثــا اینکــه وقتــی خــوب دقیــق مــی شــوم ،می
بینــم اگــر پانصــد ســال آینــده عاشــقت مــی شــدم
چــه مــی شــد؟
آخ که اکنون پانصد سال پیش است،
تلفن اختراع خیلی بزرگی هم نیست،
پانصــد ســال آینــده البــد دکمــه ای هســت کــه
اگــر فشــارش دهــی ،دلتنگــی ات پــاک مــی شــود،
دکمــه ی دیگــری هــم هســت کــه اگــر فشــارش
دهــی خاطــره هــای شــیرین و رؤیایــی مــی ســازد
برایــت ،و احتمــاال دکمــه ای هــم هســت کــه اگــر

فشــارش دهــی ،هرجــای جهــان کــه باشــی ،م ـرا
فــورا بــه تــو مــی رســاند.
عجــب جــای بــدی عاشــقت شــده ام ،راســتش
را بخواهــی مــی خواهــم بگویــم از تــو عــذر مــی
خواهــم کــه هنــوز ایــن دکمــه هــا اخت ـراع نشــده
انــد.
اگــر پانصــد ســال بعد عاشــقت میشــدم ،حتمــا در
روز ولنتایــن یــک دکمــه برایــت کادو مــی خریــدم،
آخریــن مدلــش را.

ببین! ول کن این حرف ها را،
همیــن کــه اتفاقــی در ایــن قــرن از تاریــخ بــه دنیا
آمــده ام ،همیــن کــه خیلــی اتفاقــی تــر در ایــن قرن
تو بــه دنیــا آمــده ای،
و همیــن کــه خیلــی خیلــی اتفاقی تــر درســت در
همیــن قــرن عاشــقت شــده ام ،برایــم کافی ســت،
همینکافیست.
راستی
راستی تا یادم نرفته بگویم
همه چیز خوب است
فقط یادت باشد
گوشی ات را خاموش نکنی
.
.

زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش امروز را با خدا قدم بر دارم و فردا را به او بسپارم
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دریاچه ارومیه

دریاچــه ارومیــه در شــمال غربــی کشــورمان ،ایــران قــرار دارد ،بــا مختصات(عــرض شــمالی 37/38و
طــول شــمالی  45/46و ارتفاعــی حــدود 1267متــر از ســطح دریــا) نــام قبلــی آن همانطــور کــه در
کتــب پهلــوی آمده]چــی چســت[ مــی باشــد .فردوســی در شــاهنامه از آن بنــام خنجســت یاد مــی کند.
حمدالــه مســتوفی در کتــاب نزهــه القلــوب آن را دریــای شــور مــی نامــد .مســاحت دریاچــه ی ارومیــه
 3500کیلومتــر مربــع مــی باشــد در قســمت جنوبی آب بیشــتر و عمق بیشــتر و وســعت بیشــتری دارد.
گنجایــش مقــدار آب دریاچــه را حــدود  2میلیــارد متــر مکعــب حــدس زده انــد .عناصــر موجــود در آب
دریــا نمــک هــای کلــر ،یدورهــا ،برومورهــا ،ســدیم ،منگنــز ،منزیــم ،ســولفات ســدیم و آهن می باشــد.
آب رودهایــی کــه بــه دریاچــه ارومیــه واریــز مــی گــردد از کــوه هــای غــرب و شــرق و جنــوب دریاچــه
اســت کــه عبارتنــد از :زوالچــای ،نازلوچــای ،بارانــداز چــای ،گلــه دار چــای ،مهابــاد چــای ،ســیمینه رود،
زرینــه رود ،ســبالن چــای ،صوفــی چــای ،آجــی چــای(واژه چــای بــه معنــی رود اســت)
کلمـهی ارومیــه از دو قســمت اور :شــهر و میــه :مــاء ،آب و در فرهنــگ محلــی بنــام شــهر آب مشــهور
گردیــده اســت .آبشــارهای شــلماش ،قلعــه جــوق ،خورخــوره ،قاســملو ،راندوســر ،داالپــر و  ...نشــان از
فراوانــی آب در ایــن شــهر اســت کــه پــس از انقــاب اســامی بــر روی آن هــا ســد زده شــد و بهــره
گیــری مناســبتری انجــام مــی گیــرد .در رودخانــه هــا انــواع ســخت پوســتان و مهــره داران زندگــی می
کننــد ولــی داخــل دریاچــه یــک نــوع ســخت پوســت بنــام آرتمیــا زندگــی مــی کنــد.
بخاطــر وجــود نوعــی جلبــک کبــود بنــام ســیانوفه و نوعــی جلبــک قرمــز از گل و الی دریاچــه جهــت
اســتفاده در بیمــاری هــای جلــدی و روماتیســمی بهــره گیــری می نماینــد .داخــل دریاچه جزیــزه هایی
بنــام کبــودان ،اشــک ،اســپر ،آرزو وجــود دارد .ایــن جزایــر صخــره ای موقعیــت مناســبی را بــرای تخــم
گــذاری پرنــدگان مهاجــر فراهــم مــی آورد .لــذا بدون ســکنه هســتند و آب آشــامیدنی در جزایــر موجود
نیســت .فالمینگــو هــا و مــرغ هــای دریایــی مهاجــر را در فصــول مختلــف مــی تــوان مشــاهده کــرد.
زرتشــت پیامبــر ایرانیــان در حاشــیه دریاچــه در محلــی بنــام گــوگ تپــه زندگی می کــرد .و هــم اکنون
آثــاری از آن دوره قابــل مشــاهده اســت .در تاریــخ آمــده کــه هالکوخــان مغــول بــرای حفــظ امنیــت
خــود و خانــواده در جزایــر داخــل دریاچــه مســکن داشــته انــد و امــوال خــود را داخــل جزایــر ارومیه دفن
کــرده انــد تــا از دســترس دشــمن محفــوظ باشــد .کلئوپاتــرا ملکــه ی مصــر کــه زیبایی فــوق العــادهای
داشــته و جوانــی و شــادابی اش را تــا آخــر عمــر حفــظ نمــوده بــه دلیــل ســفارش و دســتور پزشــکش
بــوده کــه همــواره از او مــی خواســته داخــل وان حمــام (نمــک دریایــی) بریزنــد و آن پزشــک بخاطــر
مطالعــات تاریخــی کــه داشــته راز جــوان مانــدن اهالــی ارومیــه و چــی چیســت را آب نمــک دریایی می
دانســته اســت .تفــاوت نمــک دریاچــه و نمــک طعــام در گدازنــده بــودن آن اســت.

پاهــای کشــیده و الغــرش را روی هــم انداخته
بــود و نگاهــش از پنجــره نیمــه بــاز بــه بیــرون
خیــره شــده بــود .اگــر کســی وارد اتــاق می شــد،
تفاوتــی بیــن او و تابلــو نقاشــی پشــت ســرش
قایــل نمــی شــد بــه نظــر مــی رســید جزئــی از
تابلــو شــده ،پلــک هــم نمــی زد ،اگــر هم مــی زد
از نــگاه بیننــده پنهــان مانــده بــود.
همهمــه ای مبهــم و نــه چنـدان بلنــد ،بیــرون
از اتــاق شــنیده مــی شــد .صداهــا قابــل تفکیــک
نبــود تنهــا گهگاهی(جیــغ شــبیه ســوت در گلــو
مانــده) بــه گــوش مــی رســید ،صـدای باز شــدن
در اتــاق عکــس العملــی از جانــب زن بــه همـراه
نداشــت امــا بــا هــر صـدای ســوتی ،ســرش را به
همــان طــرف برمــی گردانــد و انقبــاض صورتش
بیشــتر مــی شــد ص ـدای بچگانــه ،زنانــه ای از
پشــت ســرش شــنیده شــد !،مامانــی ....فهیمــه
مــی خـواد شــمارو ببینــه قبــل رفتــن...
* زن همچنــان کــه در تابلــو نقاشــی حل شــده
بــود ،عکــس العملــی نشــان نـداد ،تنها انگشــتان
ظریفــش را بــر شــقیقه هایش گذاشــت و شــروع
بــه مالیــدن کــرد و بــه دنبــال آن ســرش را بــر
پشــتی صندلــی نَنویــی کــه بــه عمــد بالشــی
سراســری در پشــتش گذاشــته شــده بــود ،تکیــه
داد و چشــمانش را بســت...
* همســایه ،تــو روخـدا ....توروخـدا بـذار فهیمه
رو ببــرم ،بــه خـدا مواظبــم ،خیلــی.....
و او در حالــی کــه چــادر را بر روی ســرش جابجا
مــی کــرد بــا غــرور خاصــی کــه تــه مایــه ای از
شــیطنت و شــور در آن بــود گفــت :اگــر مویــی از
ســرش کــم بشــه ،حســابت بــا کـرام الکاتبینــه...
هــا ...و پســرک در حالــی کــه بــه نظــر می رســید
آخریــن کلمــه ی زن را نشــنیده و نفهمیــده و تنها
بــوی ج ـواب مثبــت بــه مشــامش رســیده ،بــا
شــتاب دختربچــه را تــرک موتور ســیکلت نشــاند
و پریــد پشــت موتــور روشــن و یکــی دوتــا گاز داد
و در حالــی کــه دمــاغ نیمــه آویزانــش را بــر ســر
آســتین گشــادش می گرفــت  ،گفــت :زن حاجی،

«قدرت» در دیدن معایب نیست؛ در گفتن محاسن است.

فهیمهچهلسالهشد

z_keivanlo@yahoo.com

مســتأصل و درمانــده پــدرش را هنــوز بعــد از پنجــاه
ســال ،شــصت ســال ،چهــل ســال ...در گــوش داشــت
چنــد ســال چــه اهمیتــی داشــت...؟ مهــم ،پد ِر هراســان
و فرهــاد تــب دار پیچیــده در پتــو فشــرده در بغــل اش
بــود ،کــه در آن شــب یلدایــی بــر روی زمیــن ولو شــد و
نــگاه حیـران خــود را بــه زن و دختــر کوچکــش دوخــت
تــا بلکــه تلنگــری از جانــب آن هــا زده شــود ،تنهــا یک
تلنگــر ...تــا او بتوانــد در را بــا لگــدی بــاز کنــد و بیــرون
رود ...امــا هیــچ ...هیــچ .تــرس از بیـدار شــدن همســایه
ی نــا آشــنا ،تــرس از توبیــخ ،تــرس از بیــرون کــردن،
تــرس از دســت دادن کار ...تــرس از کوفت!!تــرس از زهر
مــار !!...فرهــاد چهــل ســاله را همچنــان چهــار ســاله ،در
آن شــب نگــه داشــت...
پــدر ترو خشــکش مــی کــرد ،اما حتــی دل روســتایی
اش هــم ،بــاور نداشــت کــه ایــن کار خـدا بــوده  ...امــا
مــادر قســمت را مســئول تمامــی بدبختــی هــای خــود
مــی دانســت و رضــا نمــی داد فرهــاد چهــل ســاله را از
خــود دور کنــد .و گوشــهایش بــر هــر پرســتاری بــه جز
(پــدر و مــادر فرهــاد) بســته بــود و فرهــاد بــود تــا زمانی
کــه پــدر بــود و مــادر بــود و بعــد از آن فرهــاد چهــل
ســاله بســرعت دوســاله ،یــک ســاله و شــش ماهه شــد
و دیگــر هیــچ...
 صـدای ســوت در گلــو مانــده و لگدی که بــه دنبالآن بــه در اتــاق زده شــد ،زن را از روی صندلی نَنویی خود
پرانــد تمــام قــد رو بــه در اتــاق ایســتاد ،دختر بچــه ی در
خــم کوچــه مانــده ای را دیــد کــه لبخنــد ناهوشــیاری
بــر لــب و کیکــی در دســت داشــت کــه شــمع چهارش
کــج شــده و امــا بیضــی صفــرش مســتقیم در کیــک
فــرو رفته بــود.
ماما...تولد....مبار
دستان بلند زن از هم باز شد و انقباض صورتش...
چهــل ســالگی بــر صــورت او هــم ســایه
انداخــت...
بــا بغضــی فروریختــه گفت:
جانــم مــادر ...فهیمــه
مــن...

سعی برای بهتر بودن  ،بهتر از این است که وانمود کنی که بهترینی !

نشریه شماره  / 57سال شانزدهم  /تابستان 96

همســایه ،یـواش می رم ،قــول میــدم ...و نگاه خنـدان و
هوشــیار دختــرک در پــس خــم کوچــه گــم شــد.
* االن و در حــال حاضــر بــه نظر نمی رســه مشــکلی
داشــته باشــه ،چنــد تــا خراشــه ،کــه اونــم زود خــوب
میشــه ....نگـران نباشــین ...اورژانــس در آن ســاعت و در
آن وقــت روز ،شــاید شــلوغ تریــن مــکان دنیــا بــود!!!...
امــا آن نگرانــی کــه همیشــه در پــس زمینــه ذهنــش
داشــت ،هــر روز پررنــگ تــر مــی شــه و با بزرگ شــدن
دختــرش خــود را بیشــتر نمایــان می کــرد ،بطــوری که
هــر نــگاه و هــر حرکتــش ،هزاررنگــی در هزارتــوی
زندگــی اش شــده بــود....
تنهــا دختــرش بــود و اولیــن فرزنــدش ،بعــد از آن
همیشــه پســر زائیــده بــود ،تــا شــاید (دل آرزومند پســر)
خانـواده پدری اش را شــاد
کنــد ،شــاید اگــر
شــوهر بــازاری و
سالخورده اش
ســکته نمی
کــرد ،حــاال
حــاال

هــا رونــد بچــه دار شــدنش بــود ،گویــی در دنیــا کاری
جــز ایــن نداشــت ،بــا مکنتــی کــه از شــوهرش رســیده
بــود ،همــه چــی خــوب بــود و خــوب....
ـگ هزارتــوی نــگاه دختــرک ول کــن
امــا ه ـزار رنـ ِ
نبــود .امــا او بــا زرنگــی از همــه پنهــان کــرده بــود حتی
از شــوهرش ...حتــی پســربچه را آنچنــان ترســانده بــود
کــه اســمش را تــا مــدت هــا بــه خاطر نمــی آورد .شــاید
درســتش هــم همیــن بــود .او نبایــد بــه خاطــر مــی
آورد کــه چگونــه در پــس خــم کوچــه ای ،اتومبیلــی،
دوچرخــه ای ،موتــور ســیکلتی و یــا حتــی عابر پیــاده ای
ـت پیمان
ظاهــر شــه و در لحظاتــی کــه پســرک سرمسـ ِ
ســامتی بــود ،همــه چــی بهــم بریــزد و وجــود دخترک
نــه بــه یــک بــاره ،کــه آرام آرام پخــش زمیــن شــود ،اما
همچنان باشــه.
زن خیلــی زود از دختــرش فاصلــه گرفــت و نمــی د
انســت بــا او چــه کنــد .دختــر برایــش یــادآور تنهــا
بـرادرش بــود ،بـرادری کــه فـدای تــرس خانـواده
اش از صاحبخانــه ی پایتخــت نشــین ،در هنــگام
کــوچ از روســتا ،شــده بــود .آغــوش پــدر را کــه تن
تــب دار بـرادر کوچکــش را ســخت مــی فشــرد و
نــگاه نگـران و ترســان وی هیچــگاه از یــاد نبــرده
بــود .ماجـرای آن شــب یلدایــی ،در آن تــک اتاقــی
کــه همــه چیــزش بــا صاحبخانه مشــترک
بــود بجــز همــان اتــاق ،برایــش
کابوســی تک ـرار شــونده بود.
 نعلــت بــه مــو...نعلــت ...ایــن
صــد ا ی

فرحنازامینی
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فالور باکس چوبی،
باغچه کوچک منزل شما!

شــهر نشــینی ،ترافیــک ،آلودگــی هــوا ،کمبــود فضــا
همــه و همــه از عوامــل بــروز تنــش هــای عصبــی و
اســترس در دنیــای امــروزی مــی باشــد کــه داشــتن یــک
فضــای ســبز در محیــط کار و زندگــی هــر چنــد کوچــک
مــی توانــد آرامــش از دســت رفتــه را بــه شــما بازگردانــد.
فضــای ســبز شــما مــی توانــد شــامل بخشــی از بالکــن،
پاســیو و یــا حیــاط خلــوت شــما باشــد کــه بــه ســادگی
مزیــن بــه گل و گیــاه شــده باشــند ،بــرای ایــن منظــور
فــاور باکــس هــا بهتریــن گزینــه محســوب مــی شــوند
کــه مــی تواننــد بــا اشــغال کمتریــن فضــای موجــود
بیشــترین تاثیــر را در زیبایــی خانهی شــما داشــته باشــند.
بــه همیــن منظــور امــروز میخواهیــم شــما را بــا فــاور
باکــس ها و تاثیرشــان در دکوراســیون منزل بیشــتر آشــنا
کنیــم پــس بــا مــا همــراه باشــید

فالورباکسچیست؟

کاربرد فالور باکس

فالورباکــس هــا یــا همــان گل جــا در زمینههــای
متفــاوت دارای کاربــرد هســتند کــه در ســالهای دور
معمــوال آنهــا را بطــور ثابــت طراحــی و مــی ســاختند
کــه نــوع طراحــی آن دارای قرابــت فرهنگــی بــا
مــردم و طــرز تفکــر آنــان داشــت و در محوطــه
منــازل و باغــات بــا انــواع گونههــا مثــل شــاه پســند،
شــمعدانی ...،تزئیــن مــی شــد .فــواره هــا نیــز در داخل
حــوض آب خودنمایــی کــرده و بــه زیبایــی محیط مي
افــزود.
در طــی ده ســال اخیــر و مشــخص ًا طــی چنــد ســال
گذشــته عــدهای از افــراد بــا طراحــی ســبکهای جدید
اقــدام بــه ســاخت انــواع فالورباکــس هــا نمودنــد کــه
میتوانــد زمینــه ی تحولــی شــگرف در زمینــه کاربــرد
آنهــا را بوجــود آورد.

 از فــاور باکسهــا بــرای کاشــت درخــت
اســتفاده میشــود .البتــه فرامــوش نکنیــد کــه ســایز
ایــن فــاور باکــس هــا بایــد بــزرگ باشــد تــا امــکان
کاشــت درخــت در آنهــا وجــود داشــته باشــد .بــا توجــه
بــه نــوع درختــی کــه انتخــاب مــی شــود ،میــزان و
حجــم خــاک گیــری در فــاور باکــس قابــل تغییــر
خواهــد بــود.
 از فــاور باکــس هــا بــرای کاشــتن درختچــه
هــای کوچــک هــم مــی تــوان اســتفاده نمــود و چــون
بــه صــورت معمــول دارای ســایز متوســطی هســتند
مــی تــوان انــواع درخچــه هــا را در داخــل آنها کاشــت.
 کاربــرد دیگــر فــاور باکــس هــا بــرای لبــه
تــراس اســت کــه بــا توجــه بــه انــدازه تــراس ،در ابعــاد
مختلفــی ســاخته مــی شــوند .فــاور باکــس هــای لبه
تراســی بســیار طرفــدار داشــته و از آنهــا جهــت زیبایی
نمــای ســاختمان و همچنیــن طــراوت بخشــیدن بــه
فضــای آپارتمــان مــی تــوان اســتفاده نمــود.
 از فــاور باکــس هــای دیــواری کــه بــه نــام دیوار

ســبز معــروف هســتند ،بــه صــورت معمــول در بزرگراه
هــا ،باغهــا ،تاالرهــا و همچنیــن تــراس هــا اســتفاده
مــی شــود و چــون دارای ابعــاد ،رنــگ و ســایز هــای
مختلفــی هســتند ،بســته بــه محــل و کاربــردی کــه
دارنــد ،طراحــی و تولیــد مــی شــوند.
 فــاور باکسهایــی کــه بــه صــورت حجمــی
هســتند ،بــرای مشــخص نمــودن ورودی هــا قابــل
اســتفاده بــوده و بــه جهــت ایجــاد فضای ســبز حجمی
کاربــرد دارنــد و در ورودی تاالرهــا ،ویالهــا و مجتمــع
هــا قابــل اســتفاده هســتند.
مزایای استفاده از فالور باکس
فــاور باکــس هــا دارای مزیــت هــای زیــادی
هســتند کــه بــه برخــی از آنهــا در زیــر اشــاره شــده
اســت.
 در مــکان هایــی ماننــد تــراس و پشــت بــام
هــا کــه امــکان کاشــت درخــت ،گل و درختچــه وجود
نــدارد ،میتــوان از فــاور باکــس هــا بهــره گرفتــه و
مــی تــوان بــا کمــک آنهــا از فضاهــای مــرده بــه نحو

با زندگی قهر نکن چون دنیا منت هیچ کسو نمی کشه

انواع فالور باکس
جنــس باکــس هایــی کــه از آنهــا بــه عنــوان فــاور
باکــس اســتفاده مــی شــود ،متنــوع بــوده و شــامل مــوارد
زیــر مــی باشــد.

فالور باکس سفالی
ســفال مــاده ای اســت کــه از ســالهای بســیار دور از آن
بــرای ســاخت گلــدان هــا اســتفاده مــی کردنــد و چــون
ایــن مــاده ســنتی خاصیــت تراوشــی بســیار زیــادی دارد،
امــکان تولیــد امــراض مختلــف در منافــذ آن وجــود دارد و
بــه همیــن خاطــر امــروزه کمتــر از باکــس های ســفالی
بــدون لعــاب بــه عنــوان فــاور باکــس اســتفاده مــی
شــود .بــا این حــال باکــس هــای ســفالی دارای طــرح ها
و شــکل هــای مختلفــی هســتند که بــه صــورت معمول
مخروطــی ،کــوزه ای و اســتوانه ای آنهــا کاربــرد دارنــد.
فالور باکس چوبی
باکــس هــای چوبــی در صورتــی کــه بــه عنــوان
گلــدان مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ،بایــد در داخــل آنهــا
یــک ظــرف ضــد رطوبــت وجــود داشــته باشــد تــا امکان
آســیب بــه چــوب کمتــر شــود .معمــوال از چــوب هایــی
ماننــد ســاج برمــه ای ،بلــوط و ایروکــو بــرای ســاخت
فــاور باکــس چوبــی اســتفاده مــی شــود.

فالور باکس بتنی

فالور باکس سنگی
فــاور باکــس هــای ســنگی جنبــه ســنتی دارنــد و بــه
صــورت معمــول ایــن نــوع فــاور باکــس هــا بــه دلیــل
اینکــه ســنگ مــاده ای ســنگین اســت ،مناســب گلــدان
هــای دائمــی خیابــان هــا هســتند .امــا بــه خاطــر اینکــه
ســنگ دارای خاصیــت تراوشــی بســیار کمــی اســت ،باید
مســیر خــروج آب را بــه خوبــی در ایــن نوع فــاور باکس
هــا ایجــاد نمود.

باکــس هــای بتنــی از ســیمان و میلگــرد تهیــه شــده
و دارای قالــب ســنتی مــی باشــند .ایــن باکــس هــا بــه
روش هــای صنعتــی و نیمــه صنعتــی در طــرح هــای
مختلفــی طراحــی و ســاخته مــی شــوند و دارای وزن
بســیار ســنگینی هســتند ،امــا برخــی از فــاور باکــس
هــای بتنــی بــر عکــس اینکــه از بتــن ســاخته مــی
شــوند و قاعدتــا” بایــد وزن زیــادی داشــته باشــند ،امــا به
دلیــل وجود تــوری در شاســی آنهــا ،وزن ســنگینی ندارند
و چــون در ســاخت آنهــا بایــد حوصلــه و دقــت باالیــی به
کار بــرده شــود ،از لحــاظ قیمــت گــران تــر از باکس های
بتنــی معمولــی هســتند .نکتــه مهــم در رابطــه بــا فــاور
باکــس هــای بتنــی ایــن کــه بــا وجــود وزن باالیــی کــه
دارنــد ،امــا در برابــر عوامــل محیطی مقــاوم بــوده و هرچه
بیشــتر در معــرض آب قــرار بگیرنــد ،دوام و بقــای آنهــا
بیشــتر خواهــد شــد.

اگر برده ای را خفته دیدی بیدارش نکن ،شاید خواب آزادی ببیند!

باکــس هایــی کــه از جنــس فایبــر گالس هســتند ،از
رنــگ و رزیــن ســاخته شــده انــد و دارای طــرح هــای
مختلفــی مــی باشــند .امــا شــایان ذکــر اســت کــه فالور
باکــس هــای فایبــر گالس بــا وجــود وزن ســبک تــری
کــه نســبت بــه فــاور باکــس هــای بتنــی دارنــد ،امــا
دارای مقاومــت کمتــری بــوده و درمقابــل شــرایط
محیطــی دوام و پایــداری زیــادی ندارنــد.
فالور باکس فلزی
باکسهایــی کــه از ورقهــای فلــزی ســاخته
میشــوند ،در صورتــی مــی تواننــد بــه عنــوان فــاور
باکــس مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد کــه روی آنهــا رنــگ
کــوره ای زده تــا کامــا ضــد زنــگ شــوند .نــوع رنــگ
و ســایز فــاور باکسهــای فلــزی را مــی تــوان بــه
صــورت دلخــواه انتخــاب نمــود.

فالور باکس چوبی  -فلزی
فــاور باکــس هــای چوبــی  -فلــزی دارای شاســی
فلــزی بــوده کــه بــا اســتفاده از رنــگ کــوره ای ضــد
زنــگ شــده انــد و بــه همــراه چــوب روســی و همچنیــن
ورق پلــی کربنــات بــا انــدازه هــای دلخــواه تشــکیل مــی
شــوند.
اجرای مناسب فالور باکس
نکتــه مهمــی کــه در اجــرای فــاور باکــس بایــد توجه
داشــته باشــید ،ایجــاد زهکشــی مناســب اســت کــه بایــد
در کــف فــاور باکــس انجــام پذیــرد .بــرای انجــام ایــن
کار بایــد در کــف فــاور باکــس چنــد ســوراخ ایجــاد
کــرده و در زمــان کاشــت گیــاه  ۳تــا  ۵ســانتی متــر ریگ
هــای بادامــی در کــف فــاور باکــس ریختــه و ســپس
روی ریــگ هــا یــک الیــه پارچــه مخصــوص قــرار
داده تــا بــا کمــک ایــن پارچــه امــکان خــروج خــاک از
ســوراخ هــای کــف فــاور باکــس وجــود نداشــته باشــد.
در نهایــت فــاور باکــس را از خــاک ســبک پــر کــرده و
بــا انجــام ایــن عملیــات زهکشــی مناســب فــاور باکس
انجــام مــی شــود.
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احســن اســتفاده کــرده و بــر روی بــام روف گاردن را
اجــرا نمــود.
 در فضاهــای ســبز شــهری بــا کمــک فــاور
باکــس هــا مــی تــوان بــه کاهــش ســطح چمــن کاری
کمــک کــرده و بــا انجــام ایــن کار در هزینــه هــای
نگهــداری از چمــن صرفــه جویــی مــی شــود.
 امــکان جابجایــی فــاور باکــس از مزیــت هــای
دیگــر آن مــی باشــد و در اصل می تــوان فــاور باکس را
در محــل دیگــری کاشــت و در زمان مناســبی کــه کامال
زیبایــی و طــراوت دارنــد ،بــه محل مــورد نظر انتقــال داد.
بــرای مثــال در زمان جشــن ها ،جشــنواره هــا و همچنین
افتتاحیــه پــروژه هــا مــی تــوان فــاور باکــس را به محل
مــورد نظــر منتقــل نمود.
 بــا وجــود فــاور باکــس هزینههــای احــداث
و نگهــداری فضــای ســبز دائمــی کاهــش مــی یابــد و
چــون قابلیــت جابجایــی دارنــد ،مــی تــوان بــرای تغییــر
دکوراســیون ،آنهــا را بــه محــل دیگــری بــرده و فــاور
باکــس هــای جدیــدی را در محــل مــورد نظــر قــرار داد
تــا از ایــن طریــق عــاوه بــر تغییــر دکوراســیون ،تنــوع و
طــراوت روانــی هــم ایجــاد شــود.

فالور باکس های فایبر گالس
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رویدادها

بــا توجــه بــه اتفاقــی کــه در ســاختمان
-28اسفند 95
پالســکو افتــاد و بــه پــاس همدلــی بــا
آتــش نشــانان غیــور مراســم چهارشــنبه ســوری امســال فقــط بــا حضــور
مددجویــان و عــده ای از همــکاران در محوطــه آسایشــگاه برگــزار گردیــد.
جلســه انجمن بانــوان نیکوکار مؤسســه خیریه
-28بهمن  1395معلولین ذهنــی امیرالمومنیــن(ع) ســبزوار در
محــل تــاالر یــاس برگــزار گردیــد .پــس از پایــان ایــن جلســه عــده ای از
بانــوان حاضــر در جلســه بــه داخــل بخــش رفتــه و در مراســم جشــن
تولــد مددجویــان متولــد بهمــن مــاه آسایشــگاه شــرکت کــرده و ســاعات
بســیار شــادی را بهمــراه گــروه هنرمنــدان بــرای آنهــا بوجــود آوردنــد.

هماننــد هــر ســال در لحظــه
نوروز  30(96اسفند  )95شــروع ســال  1396بــه همــت
همــکاران و اعضــاء محتــرم انجمــن بانــوان نیکــوکار و بــا تــدارک ســفره
هفــت ســین زیبایــی ،لحظــات شــادی آفریــن آغــاز ســال جدیــد بــرای
مددجویــان بــا شــادی و عشــق و امیــد بــه داشــتن ســالی خــوب و خــوش
شــروع گردیــد.
مؤسســه خیریــه معلولیــن
-1اسفند تا  9اسفند :95
ذهنــی امیرالمومنیــن(ع)
ســبزوار تنهــا مؤسســه ی خیریــه ای اســت کــه در ســبزوار توانســته اســت
بــرای نشــریه خــود مجــوز مخصــوص از وزارت ارشــاد و فرهنــگ اســامی
اخــذ نمایــد ،بــه همیــن علــت در ســومین نمایشــگاه توانمنــدی هــای
رســانه ای ســبزوار و در غرفـهی شــماره  15آن شــرکت کــرده و در تمــام
مــدت برگــزاری نمایشــگاه مــورد بازدیــد عالقمنــدان قــرار گرفتــه و عده ی
زیــادی بــا مــا و مددجویانمــان آشــنا گردیدنــد.

-1فروردین 96

هنرمنــدان خــوب و مهربــان گــروه داروگ همچــون همیشــه در نخســتین ســاعات فرودیــن مــاه بــا حضــور پــر رنــگ و شــاد خــود در میــان مددجویــان
غــم تنهایــی و دور از خانــواده بــودن آنــان را از میــان بــرده و بــرای آنهائــی کــه بایــد در ایــن لحظــات ســال در خانــواده خــود مــی بودنــد لحظاتــی تــوأم
بــا شــادمانی را فراهــم آوردنــد .حضــور خــوب هنرمنــدان گــروه داروگ در بیــن مددجویــان را همیشــه شــاهدیم و از جنــاب آقــای رضــا ســیدنیا هنرمنــد
عزیــز و متعهــد شــهرمان و همکارانشــان کــه همیشــه شــادی افــزای جمــع دختــران آسایشــگاه مــا هســتند صمیمانــه تشــکر مــی کنیــم .امیدواریــم کــه
ســال  96ســال خــوب و خــوش و تــوأم بــا موفقیــت هــای هــر چــه بیشــتر بــرای ایشــان و گروهشــان باشــد.

برای کشتی ای که عازم هیچ بندری نیست ،باد موافق معنا ندارد

پــس از پایــان بازدیــد ریاســت محترم
 7و -12فروردین 96
اداره بهزیســتی ســبزوار مددجویــان
حاضــر در آسایشــگاه اولیــن و دومیــن اردوی بهــاری در ســال جدیــد
بــه همــت خیریــن در باغــی در روســتای کالتــه آقــازاده برگــزار گردیــد.
مددجویانیکــه در ایــن اردو هــا شــرکت داشــتند بیشــتر کســانی بودنــد
کــه در تعطیــات عیــد در آسایشــگاه مانــده بودنــدو کســی بدنبــال آنهــا
نیامــده بــود.

جهــت اعــام شــاد بــاش ســال نــو و
 18و -19فروردین 96
همبســتگی بــا همــکاران بازنشســته
عــده ای از کارکنــان شــاغل بــه دیــدار همــکاران خــود در منــازل شــان
رفتــه و بــه نیابــت از تمامــی کارکنان بــا اهــداء کارت هدیه از آنهــا دلجویی
و تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.

پــس از انجــام مراســم گرامیداشــت روز
-22فروردین 96
پــدر در آسایشــگاه ،عــده ای از پرســنل
بــه همــراه چنــد تــن از دختــران مؤسســه
بــه دیــدار پــدران ســاکن در مجموعــه ی ســالمندان پــدر مرحــوم حــاج
عبــاس صالــح آبــادی رفتــه و بــا اهــدای گل و کیــک مخصــوص روز پــدر،
تولــد حضــرت امیــر مؤمنــان را بــه آنــان تبریــک گفتــه و در جشــن آنــان
شــرکت کردنــد .آقــای محمــود دولــت آبــادی مدیرعامــل محترم مؤسســه
حضــرت عبــاس و همکارانشــان نیــز از ایــن کار زیبــای بچــه های ما تشــکر
کردنــد .اجــرای دف نــوازی و خوانــدن اشــعاری زیبــا دقایــق خوبــی را
بــرای ســاکنین آن مؤسســه خیریــه فراهــم آورد.

مدیرعامــل مؤسســه بــه اتفــاق آقــای
-26فروردین 96
محمــود حیطــه و آقــای امیــد عابــدی مدیر
روابــط عمومــی مؤسســه از آقــای حســن
فرهبدنیــا از نویســندگان ایــن نشــریه در منــزل شــان بازدیــد نمــوده و
ســال نــو را بــه ایشــان تبریــک گفتنــد .همســر محتــرم ایشــان خانــم زهرا
یحیــی زاده نیــز کــه مطالبــی را بــرای نشــریه آمــاده مــی نماینــد در ایــن
جلســه حضورداشــته و از مهمانــان خود صمیمانــه پذیرایی نمودنــد .آرزوی
ســامتی وموفقیــت بــرای ایــن خانــوادهی گرامــی را داریــم.

توی مارپله زندگی مهره نباش که هرچی گفتن بگی باشه ،تاس باش که هر چی گفتی بگن باشه
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ســرکار خانــم مرضیــه کســرایی فر ریاســت
-7فروردین 96
محتــرم اداره ی بهزیســتی ســبزوار
بــه اتفــاق همــکاران آن اداره آقایــان پورعمــاد و قائــم دوســت و خانــم
هــا آذرنــگ و نصرآبــادی جهــت حضــور در بیــن مددجویــان و تبریــک
ســال نــو بــه آنهــا و همــکاران مؤسســه مــا در آسایشــگاه حضــور پیــدا
کردنــد .مدیرعامــل مؤسســه ضمــن خــوش آمــد گویــی بــه آنــان و تشــکر
از حضورشــان متقابــا ســال نــو را بــه آنهــا تبریــک گفتــه و آرزوی ســال
خــوب و خــوش و تــوأم بــا موفقیــت را بــا همــکاری هــای متقابــل بــرای
آنــان نمــود و ســپس بازدیــد از داخــل بخــش هــا انجــام گردیــد.

یــک روز قبــل از تولــد مــوالی متقیــان
-22فروردین 96
حضــرت امیرالمومنیــن و روز پــدر ،کارکنــان
مؤسســه و مددجویــان بــا برگــزاری جشــنی
شــاد و احساســی از مدیرعامــل مؤسســه تقدیــر بــه عمــل آوردنــد .اهــداء
تابلــو خــط زیبایــی بــا متــن «زیبایــی عشــق ،پاکــی صداقــت ،اوج مهربانی
و نهایــت آرامــش ،مهربانتریــن بابــای دنیــا ،همــه در کنــار تــو برایمــان
معنــی پیــدا کــرده اســت .روزت مبــارک ،فرزندانــت» در ایــن روز از طــرف
کارکنــان و مددجویــان عمــل بســیار زیبایــی بود که نشــانگر عالقــه و حس
همــکاری فراوانــی بــود کــه بیــن آنــان و مدیــر مؤسســه برقــرار اســت.
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بهنودفرازمند

رویدادها

اولیــن جلســه انجمــن بانــوان نیکــوکار در
-31فروردین  96ســال جــاری در تــاالر یــاس برگــزار گردیــد.
ایــن جلســه مصــادف بــا هفتمیــن روز در گذشــت یکــی از مددجویــان
مجهــول الهویــه مــا دختــر عزیزمــان زهــرا رســتمی بود که مراســم بســیار
روحانــی بــرای آن شــادروان برگــزار گردیــد .خداونــد او را رحمــت نمایــد.
روحــش شــاد.

بــه همــت انجمــن بانــوان
-14اردیبهشت96
نیکــوکار مراســم بســیار شــادی
بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت مددجویــان بــه همراه دانشــجویان دانشــگاه
حکیــم ســبزواری در آسایشــگاه برگــزار شــد کــه از هنرمنــدان خــوب و بــا
احساســی کــه گرمــا بخــش ایــن جشــن بودنــد تشــکر مــی گــردد.
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جشــن تولــد دختــران متولــد اردیبهشــت در
-21اردیبهشت 96ایــن روز برگــزار شــد کــه ایــن بــار عــاوه بــر
جمعــی از اعضــای انجمــن بانــوان نیکــوکار و دوســتان شــبکه اجتماعــی
اینســتاگرام ،سرپرســت محتــرم حــوزه ســبزوار جنــاب آقــای محمــد
عوضــوردی بــه اتفــاق جنــاب آقــای محســن رحیمی و ســرکار خانــم مهناز
معتمــد و ســرکار خانــم ســمانه احمــدی مهمانــان ویــژه این جشــن بودند
از حضورشــان سپاســگزاریم.

بــه همــت اعضــای محتــرم انجمــن
-28اردیبهشت96
بانــوان نیکــوکار مددجویــان
آسایشــگاه و عــده ای از همــکاران مــا در ایــن روز مهمــان انجمــن
بــوده و در اردوی آنهــا کــه در اردوگاه شــهید مطهــری آمــوزش و
پــرورش ســبزوار برگــزار شــده بــود شــرکت کردنــد .بــرای آنکــه روحیــه ی
مددجویــان از فضــای یکنواخــت مؤسســه خســته نگردد ایــن گونــه اردوها
برایشــان بســیار مفیــد اســت .خصوصـاً کــه در ایــن اردوگاه وســایل بــازی
بــرای آنهــا مهیــا بــوده ،انجمــن بانــوان نیکــوکار از هنرمند خوب شــهرمان
آقــای اصغــر فــاح و همکارانــش نیــز دعــوت کــرده بــود تــا بــا اجــرای
برنامــه اوقــات بهتــری را بــرای مددجویــان فراهــم آوردنــد .هــم از انجمــن
بانــوان و هــم از گــروه آقــای فــاح صمیمانــه تشــکر مــی کنیــم.
در ایــن روز هــم بســیاری از مددجویــان
-4خرداد 96
ســاکن آسایشــگاه بــه اتفــاق مددیارانشــان و
ســایر همــکاران داخــل بخــش بــه دامــن طبیعــت رفتنــد .اینبــار اردوی
آنهــا در کالتــه بابــا افچنــگ برگــزار گردیــد کــه هــم طبیعتــی زیبــا و هــم
هوایــی خــوش دارد.

هزینه آن
بدست
هدف چیزی
بی اینکه
قبل از
بپردازیدکار کنند
هایراهدفمند
بایدانسان
بیاوریدبرای
تمام عمر
مجبورند
انسان های

شـرحعمودی:
-1خالــق رابینســون کروزوئه-آخریــن رمق-نویســنده ســبزواری
کلیــدر  -2پایه-بقا-اســتانی در غــرب کشــور -3گلها-شــادی و
آقا-رفــوزه -4زمانه-شــهری در کاشــان-آواز -5مســافر اســت و
بــدون الــف شــاعر معاصــر مــی شود-شــهری در کرمان-داخــل
-6کارآمد-باالتر-نــام شــرکتی اســت -7خــوراک پرنده-بُعــد-
وزیــدن -8از اصطالحــات کامپیوتری-کتابــی از چخوف-مخفــف
اگــر -9پایتخــت بنگالدش-تیــر مژگان-یــک حــرف و ســه
حــرف -10رمانــی از داستایوســکی -خواننــد مشــهور رادیــو-
ســرنیزه -11پیراهن-انارعرب-ســرکه وطنــی -12یکــی از حــاالت
مــاه-از وســایل آرایشی-ارتشــی هــا بخــود مــی بندنــد -13یکــی
از  4عنصر-اهــل کوفه-مبــرت بــدون تشــدید -14ناشایســت-
حرکت-بانــگ جانــوران -15ساحل-پزشــک و نویســنده و مترجــم
ســبزواری-خار و خاشــاک

ﭘاسﺦ جدول نﺸریه
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خواننده گرامی :برای شرکت در مسابقه ،جواب جدول را به ایمیل  payam_mehrvarzan@yahoo.comارسال کرده و از جوایز آن بهرهمند شوید.

لطیفه
زندگیمتأهلییعنی:
به همسرت مسیج بدی :ای عشق ،خداوند نگهدار تو باشد..
اونوقت جواب بگیری:
یه بسته قارچ ،آبلیمو ،مرغ  ،نون !
نشستیم با فک و فامیل اسم فامیل بازی میکنیم.
داییم میوه از *ی* نوشته یه کیلو خیار!!..
هیچ جوریم زیر بار نمیره که قبول نیست.

کالغ اولی  :غار
کالغ دومی  :غار ؟؟؟
کالغ اولی  :پ ن پ هتل  ۵ستاره!

بــه مامانــم میگــم  :مامــان جورابــای مــن
رو تخــت بــود چیکارشــون کــردی ؟
میگــه  :چــه بدونــم حتمــا گذاشــتی تــو
اینســتات !!!

مامانــم رفتــه مســافرت  ،خونمــون از فــرط شــلوغی و کثافــت مثــه خرابــه
هــای هیروشــیما بعــد از انفجــاره بمبــه !
بابــام  :کاش یکــی میومــد خونــه رو حســابی تمیــز میکــرد بیســت تومــن
میذاشــتم کــف دســتش ! مــن  :پــول بــده مــن تمیــز مــی کنــم !
بابام  :الزم نکرده  ،تو پول بده خودم تمیز می کنم !
پیراهــن تازمــو بــا کلــی ذوق و شــوق بــه بابــام نشــون دادم ،میگــه مبارکــه
عیــن رو بالشــیای خــدا بیامــرز مــادر بزرگمه !

کسانی که به آنان عشق می ورزیم از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند . . .

منبع :اینترنت
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شـرح افقـی:
-1فرشــته زرتشــتی-پرنده ای اســت-با پــول ســرو کار دارد
-2قورباغه-محروم-شــراع -3یــک باره-روســتایی در ســبزوار-
از خدایــان مصــر -4زیــارت کننده-بــا امیــر شــاعر ســبزواری
میشــود-عصای ســفید دارد -5اســب ســیاه-جزیزه-بی آبــرو
-6بخشنده-بســیار بخشــنده-یار سیاســی -7شــکلی وحشــتناک
و چنــدش آور-ســالهای آن رمانــی از علــی اشــرف درویشــیان
اســت-مالیمت -8گیســوی واژگون-کتابــی شــیوا و ارزنــده از
ابوشــکور بلخی-مخفــف قیــاس کنید-9دزدی-مــی دانــد-از
حــروف الفبــا -10ســتاره -سالک-روســتایی در خراســان -11رود
مــرزی خوزســتان-تنها-نامی ارمنــی -12مــاه کامل-چهــار پنجــم
ریواس-خــادم -13پــدر عرب-چهارپایان-فرزانــه -14پابرجــا و
قدیمی-مهاتمــا -......رخســار  -15شــب معروف-واژگون-جواهــر
پربهــا
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ُقرمهجوش

کدبانوگری

یکــی از غذاهــای محلــی ســبزوار اســت کــه تهیــه آن بــا
اندکــی تفــاوت در دســتورپخت یــا مــواد اولیــه  ،در بســیاری
از شــهرها و روســتاهای غرب خراســان رضوی رواج داشــته و
هنــوز تــا حــدودی رواج دارد.

غذاهــای محلــی یکــی ازجلــوه هــای شــناخت فرهنــگ و ســبک زندگــی
منحصــر بــه فــرد مــردم هــر منطقــه در طــول تاریــخ هســتند.
معمــوالً بــه میزانــی کــه یــک منطقــه بــه لحــاظ تاریخــی و تمدنــی از قدمــت
بیشــتری برخــوردار باشــد  ،تعدادغذاهــای محلــی آن بیشــتر اســت.
ســبزوار بــزرگ در غــرب خراســان رضــوی بــا نــام قدیــم بیهــق  ،یکــی از
قدیمــی تریــن شــهرهای خراســان و از مراکــز فرهنگــی ایــران در طــول اکثــر
دوره هــای تاریخــی محســوب مــی شــود.
بدیهی است چنین شهر و منطقه ای غذاهای محلی خاص خود را دارد.

مواد الزم
روغن
1عدد متوسط
			
پیاز
 1لیوان
			
عدس
 300گرم
			
ُقرمِه *
به مقدار الزم
زردچوبه ،نمک ،فلفل سیاه
بَرگه ی گوجه (گوجه فرنگی خشک شده) چند عدد
 2قاشق غذاخوری
			
ُرب
 2عدد متوسط
		
سیب زمینی

طرز تهیه

اول پیــاز را خــورد کــرده و بعــد در روغــن ســرخ مــی کنیــم  ،بعــد ادویــه هــا را ( زردچوبــه  ،نمــک  ،فلفــل ســیاه ) را بــا رب مخلــوط کــرده و
بــه روغــن و پیــاز مــی افزاییــم و کمــی تفــت مــی دهیــم تــا مــزه خامــی رب گرفتــه شــود  .بعــد عــدس  ،ســیب زمینــی و ُقرمــه را بــه آن مــی
افزاییــم و بعــد قابلمــه را پــر آب کــرده و مــی گذاریــم تــا بــه جــوش آیــد  .بعــد زیــر اجــاق را کــم کــرده تــا غــذای مــا بــه اصطــاح در دل
بخــوش و بپــزد و خــوب جــا بیفتــد.
این غذای خوشمزه با سبزی تازه و ترشی سرو می شود.

قُ رمه به گوشت گوسفندی طالق می شود
کــه بــا نمــک و کمــی آب و چربــی خــود گوشــت تفــت داده شــده اســت  .ایــن عمــل را در قدیــم کــه یخچــال نبــود انجــام مــی دادنــد و قرمــه
را در محــل خنــک تــر خانــه نگــه مــی داشــتند تــا بــرای طــول ســال ســالم بمانــد و اســتفاده کننــد.
منبع :طبشن ،سایت رسمی روستای طبس سبزوار
خدا دوستدار آشناست ،عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت

سالمتیوطولعمرخود

رادرخوراکیهابیابیم.
زهرا یحیی زاده

پیشــاب آور و ضــد عفونــی کننــده ،معــرق و
مقــوی قلــب و دمــاغ مــی باشــد .ایــن گیــاه
مســکن رحــم ،بیــرون آورنــده جنیــن مــرده
و بــاز کننــدهی عــادت ماهانــه بانــوان اســت.
زیــاده روی در خــوردن سوســنبر بــرای
زنــان آبســتن خــوب نیســت چــون ممکــن
سیســنبر ،آس بویــه ،کلیــک اودی ،نمــام،
اســت باعــث ســقط جنیــن شــود .سیســنبر
غام(عربــی ) نوعــی نعنا فلفلی ،گیاهی اســت
پایــا و از لحــاظ شــکل بســیار متغیــر و دارای
ســاقه هــای خزنــده و برگهایــی نیــزهای یــا
تخــم مرغــی ،کــه تمــام قســمتهای گیــاه
دارای بویــی شــبیه لیمــو و در بعضــی انــواع
بویــش شــبیه بــه آویشــن اســت  .گلهــای
آن ســفید مایــل بــه ســرخی و تخمهایــش
ریــز و مشــابه تخــم ریحــان میباشــد .گیــاه
شناســان قدیــم آن را از ریاحیــن و دورگــه،
بیــن نعنــا و پونــه مــی دانســته و آنــرا بــرای
بادشــکن بــوده و عــاوه بــر خاصیــت ضــد
معالجــه ی عقــرب گزیدگــی بــه کار مــی
اســهالی اش ،بــر طــرف کننــدهی التهابــات
بــرده انــد .سوســنبر دارای اســانس فــرار و
معــدی بــوده و جوشــاندهی آن درمــان
کمــی تانــن اســت .ایــن گیــاه مقــوی روح،
کننــده سکســکه و پیچــش شــکم مــی
زهکــش احشــاء و امعــاء بــوده ،ضــد کرمــک،
باشــد .خــوردن ایــن گیــاه بــا عســل ،ضــد

منابع:اینترنت

ســم عقــرب و بــا ســکنجبین پــاد زهــر نیش
زنبــور اســت و همچنیــن مالیــدن بــرگ
سوســنبر بــر محــل نیش حشــرات ،مســکن
و درمــان کننــده گزیدگــی مــی باشــد .اگــر
سوســنبر را در ســرکه بپزنــد و بــا روغــن گل
بیامیزنــد (احتمــاال گل رز ) و برســر بمالنــد،
عــاج ســردرد بــوده و بــرای درمــان فراموش
کاری و در هــم برهمــی افــکار مفیــد مــی
باشــد .از ضمــاد سوســنبر بیابانی بر پیشــانی
و ســر نیزمیتــوان بــرای درمــان و تســکین
ســردرد بهــره بــرد .در پزشــکی ســنتی،
ایــن گیــاه گــرم و خشــک بــوده و عــاوه بــر
خــواص درج شــده ،بــرای ریزانــدن ســنگ
کلیــه و ســنگ مثانــه نیــز از آن بهــره مــی
بــرده انــد .ایــن گیــاه برطــرف کننــده ی
دردهــای عصبــی بــوده اســت و اســتفاده
از اســانس آن بــه میــزان  2تــا  10قطــره
در تســکین دردهــای عصبــی و ســیاتیک و
التهابــات عصبــی و حتــی معدی مفیــد واقع
مــی شــود.

-1قانون در طب  -جلد  - 2ابو علی سینا  -عبد الرحمان شرفکندی  -شر سروش . 1370-
-2االبنیه عن حقایق االدویه  -ابو منصور علی الهروی  -احمد بهمنیار ،حسین محبوبی اردکانی  -نشر دانشگاه تهران .1371-
 -3تحفه حکیم مومن  -محمد مومن حسینی  -نشر سنایی . 1387-
 -4زبان خوراکیها  -دکتر غیاث الدین جزایری -جلد  - 1نشر امیر کبیر . 1363-
 - 5فرهنگ لغت عمید  -حسن عمید  -نشر امیر کبیر . 1357 -

موفقیت برای آدم بی جنبه ،مقدمه گستاخی است
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روســتای ییالقــی دلبــر در  27کیلومتــری شــمال غــرب
ســبزوار واقــع شــده اســت .ایــن روســتا کــه حــدود 1400
متــر از ســطح دریاهــای آزاد ارتفــاع دارد بــر روی تپــهای
واقــع شــده اســت و بــه خاطــر ایــن کــه از نظــر موقعیــت در
بــر رودخانــه ای قــرار دارد نــام آن را در کتــاب تاریــخ بیهــق،
«در بــر» ثبــت کــرده انــد ،هــر چنــد ایــن ،یــک احتمــال
اســت امــا گمــان مــی رود کــه ایــن نــام را بــه خاطــر همیــن
واقــع شــدن در بــر رودخانــه بــه آن داده باشــند .بــه مــرور
زمــان بــر اثــر سایشــی کــه در زبــان اتفــاق افتــاده «دربــر»
بــه «دلبــر» تبدیــل شــده اســت.

رودخانــه ی ایــن روســتا کــه در تمــام ایــام هفتــه و بــه ویــژه روز هــای تعطیــل ،تفــرج گاه مــردم ســبزوار و دیگــر جــای هــا اســت از ابتــدا تــا انتهــا حــدود
چهــارده کیلومتــر طــول دارد کــه بــه خاطــر حالــت قیفــی بزرگــی کــه در کــوه هــای شــمال روســتا دارد حــوزه ی آبریــز گســترده ای را شــامل مــی شــود و
همیــن ،باعــث شــده اســت ایــن رودخانــه در تمــام روزهــای ســال بــه صــورت کــم یــا زیــاد از آب برخــوردار باشــد .آب رودخانــه به دلیــل طی مســافت طوالتی
و شــاق خــوری هــای مســیر ،آبــی گــوارا و بــه قــول اهالــی برنــده اســت.
پوشــش درختــی رودخانــه در جاهــای مختلــف ،متفــاوت اســت .در قســمت پاییــن دســت رودخانــه کــه منتهــی بــه روســتا اســت بــاغ هــای میــوه شــامل
زردآلــو ،گیــاس ،انــار ،گالبــی ،هلــو ،شــلیل ،انجیــر ،گوجــه ســبز و گــردو قــرار دارد .کــم کــم هــر چــه بــه ســمت باالدســت رودخانــه پیــش مــی رویــم بــه
خاطــر تنــگ تــر شــدن درهی رودخانــه از میــزان بــاغ هــا کاســته مــی شــود و بیشــتر درختــان چنــار و گاه ســپیدار هســتند کــه ســایه هــای دلنشــینی بــرای
نشســتن ایجــاد کــرده انــد.
در حاشــیه ایــن رودخانــه بــاغ هــای انگــور دیــم نیــز بــه صــورت پیوســته وجــود دارد امــا در قســمت بــاال دســت رودخانــه کــه تپــه ماهور هــا تبدیل بــه کوه
هــای بلندتــر مــی شــوند از میــزان چنارهــا کاســته شــده ،درختــان گــردو آغــاز مــی شــوند و تــا ســر منشــأ و ســر چشــمه ی آبریــز رودخانــه ادامه مــی یابند.
ـوب در و پنجــره و کرســی و صنــدوق و دیگــر مــوارد را بــرای روســتاهایی تــا حــد
میــزان درختــان روســتا بــه انــدازه ای اســت کــه در گذشــته ایــن روســتا چـ ِ
صدخــرو و مقیســه و باشــتین و نامــن و  ...تامیــن مــی کــرده و چنــان کــه در همیــن حــدود چهــل ســال قبــل یــاد مــی دهنــد حــدود  20کارگاه نجــاری در
روســتا وجــود داشــته اســت.
ً
پوشــش گیاهــی کــوه هــای اطــراف رودخانــه عمدتـا گــون ،پرنــد ،تگــس ،آویشــن و دیگــر هیــزم هــا و گیاهــان کوهســتانی اســت و در بهــار شــقایق هــا و
نســترن هــا و اللــه هــا و ســنبل هــا نیــز رنگــی دیگــر بــه ایــن منطقــه مــی دهنــد .جمعیــت روســتا هــم اکنــون بــا مهاجــرت بــه شــهرها بــه حداقل ســکنه
رســیده اســت و ســال هــای آینــده ی آن از نظــر جمعیتــی و ادامــه کشــاورزی و باغــداری در هالــه ای از ابهــام اســت.

استفاده به موقع از فنجانی آب ،مهیب ترین آتش سوزی را مهار می کند

