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بــه همیــن دلیــل امســال از
برگــزاری جشــن ســالگرد
منصــرف شــده و در نظــر داریــم
کــه هزینــه هــای آن را صــرف
ســاختمان بخــش اداری نماییــم
تــا ســریع تــر تمــام ظرفیــت
آسایشــگاه را بــه مددجویــان
اختصــاص دهیــم .آن چــه مــا
را در انجــام ســریع تــر ایــن
ســاختمان کمــک خواهــد کــرد
آن اســت کــه شــما دوســت و
نیکــوکار عالقمنــد مؤسســه کــه
هــر ســاله در جشــن مــا شــرکت
کــرده و کمــک هــای خــود را
از دختــران مددجویمــان دریــغ
نمیکردیــد ،امســال هــم چــون
ســال هــای گذشــته مــا را تــا
اتمــام ایــن پــروژه ســاختمانی
یــاری نماییــد.

تجربه باالتر از علم است

گزارشیکرویداد
شــب یلـدا یــا شــب چلــه یکــی از کهــن تریــن جشــن هــای ایرانــی اســت .ایــن
جشــن گرامیداشــت طــی شــدن بلندتریــن شــب ســال و بــه دنبــال آن افزایــش طول
روزهــای ســال در نیمکــره شــمالی بــوده کــه مصــادف بــا انقــاب زمســتانی اســت.
خانـواده هــای ایرانــی در شــب یلـدا ،معمــوال برنامــه هــای ویــژه ای را برای جشــن
خــود تـدارک مــی بیننــد کــه مهمتریــن آن هــا جمــع شــدن تمامــی اعضــاء خانـواده
بــه دور یکدیگــر و گفــت و شــنود و دیــد و بازدیــد از بزرگترهــای فامیل اســت .معموال
در پذیرایــی از مهمانــان ایــن شــب میــوه هایــی ماننــد هندوانه ،انــار ،لبو ،شــلغم پخته،
باقــا و شــیرینی هایــی ماننــد حلـوا هــای خوشــمزه صــرف می شــود و حافــظ خوانی
و فالگیــری بــا دیـوان ایــن شــاعر گرانقــدر نیــز یکــی دیگــر از برنامــه هــای رایــج این
شــب است.
فرزنـدان مــا هــم در آسایشــگاه کــه همیشــه دنبال بهانــه ای بـرای برپایی جشــن و
ســرور هســتند در ایــن شــب معمــوال تــا پاســی از شــب به جشــن و پایکوبی مشــغول

مــی باشــند .حضــور مــردم
خــوب و مهربــان و خانــواده
هــای ســبزواری در ایــن
جشــن کــه هــر ســاله در
ایــن شــب برگـزار میگــردد
بــه گرمــی آن مــی افزایــد.
برپــا کــردن کرســی کــه
در قدیــم یکــی از ارکان
واجــب و حتمــی مراســم بوده
نیــز بــه زیبایــی مراســم مــی
افزایــد.
مهمانــان بچــه هــای مــا اگر
بـرای اولیــن بــار در ایــن شــب در جمــع آن هــا شــرکت کرده باشــند متوجه میشــوند
کــه فضاهــای آسایشــگاه مــا بســیار شــاد و دل انگیــز اســت و ایــن باعــث مــی شــود
کــه ایــن مهمانــان بعــد از شــب یلـدا نیــز ارتبــاط خــود را بــا مددجویــان حفظ کــرده و
هـراز چندگاهــی بــه دیـدار آن هــا بیایند.
از ویژگــی هــای امســال جشــن شــب یلدای آسایشــگاه حضــور گروه هــای مختلف
هنــری بــود کــه بــدون اطــاع قبلــی به جمــع مــا اضافــه شــدند و برنامه هــای خوب
خــود را بـرای مددجویانمــان اجـرا کردنــد .عــاوه بــر آن هــا خانـواده هایی که ســرزده
بــه جمــع مــا افــزوده شــده بودند موجــب رونق بیشــتر شــب یلدای امســال ما نســبت
بــه شــب هــای دیگــر شــده بــود .بــه هر حــال از حضــور گــروه هــای هنــری و تمامی
کســانی کــه در ایــن شــب باعث شــادی مددجویــان مســتقر در آسایشــگاه و همکاران
مــا شــدند صمیمانه تشــکر مــی کنیم.

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است

نشریه شماره  / 56سال شانزدهم  /بهار 96

ظرفیت تکمیل است

چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم وجــود معلولیــت هــا و نگرانیهایــی که بـرای خانـواده هــا و جوامــع بوجود مــی آورد
را نمــی تـوان کتمــان کــرد .اینکــه هــر یــک از مــا بخواهیم چشــم خــود را بــر روی این واقعیت مســلم ببندیــم کاری
نشــدنی اســت .گیــرم اینــکار هم شــدنی باشــد ،آنچــه بـرای روبرو شــدگان بــا ایــن محرومیت باقــی می مانــد ،ذهنی
درگیــر و وجدانــی ناراحــت اســت کــه مــا را ناچــار می کنــد دســتی بجنبانیم و مشــکلی را حــل نمائیم.
دوســتانی دارم کــه مـرا نصیحــت مــی کننــد کــه نگهـداری معلولیــن ذهنــی چــه نفعــی بـرای جامعــه دارد؟ چــه
مشــکلی از اجتمــاع را برطــرف مــی کنــد؟ آیــا بهتــر نیســت بــه کار خیــر دیگــری بپــردازی که مشــکالت افراد ســالم
جامعــه را برطــرف کــرده تــا آنهــا بتواننــد زندگــی بهتــری را تجربــه کــرده و در آینده ســطح رفاه و سـواد جامعــه را باال
ببرنــد .بــا خــود فکــر میکنــم چـرا مــا انســان هــا دچــار ایــن چنیــن تفکراتــی شــده ایــم مــا را چــه شــده اســت کــه
نســبت بــه بعضــی از همنوعــان خــود اینطــور نگاهــی را داریــم .مگــر دختـران معلولی کــه در مؤسســه مــا زندگی می
کننــد انســان نیســتند .آیــا آن هــا حــق ندارنــد از شـرایط زندگی مناســبی برخــوردار باشــند .اگر بــه درون آن هــا بیایید
و ببینیــد کــه از دیــدن شــما چقــدر خوشــحال مــی شــوند و چــه ارتبــاط خوبــی بیــن آن هــا و ســایر مددجویــان یا بین
آن هــا و همــکاران مــا برقـرار اســت حتمــا نظــر شــما هــم عــوض خواهد شــد.
بهرحــال هفتــه ای نیســت کــه خانـواده ای مضطــر کــه از نگاهـداری معلــول خــود درمانــده اســت در مراجعــه ی
حضــوری یــا تمــاس تلفنــی مشــکل خــود را بــا مــن یــا همکارانــم در میــان نگذاشــته باشــد .خانـواده هایی کــه وجود
یــک معلــول در میــان آن هــا باعــث شــده اســت کــه مشــکالت فراوانــی بـرای بقیــه ی اعضــاء بوجــود آمــده کــه
کوچکتریــن آن هــا پاییــن آوردن قــدرت اقتصــادی خانـواده اســت .ایــن قبیــل مراجعــات معموال بــا جوابی مشــابه که
از ســه ســال پیــش بــر ســر زبــان ماســت مواجــه مــی شــود .جوابــی خالصه«:ظرفیــت تکمیــل اســت» .جوابــی کــه
همچــون آب ســردی اســت کــه بــر ســر و روی سـؤال کننــده ریختــه مــی شــود.
 23بهمــن مــاه امســال مصــادف بــا آغــاز هفدهمیــن ســال فعالیــت مؤسســه اســت .شــانزده ســال از فعالیــت این
آسایشــگاه مــی گــذرد ،فعالیتــی کــه در راســتای کمــک بــه قشــری از محرومیــن جامعه انجــام مــی پذیــرد .آن چه در
ســال هــای گذشــته بــا کمــک خیریــن و نیکــوکاران فراهم آمــده اســت ،اکنــون پذیرایــی از یکصــدو پانــزده مددجو را
بــه عهــده دارد ســاختمانی کــه بـرای آسایشــگاه در نظــر گرفته شــده اســت گنجایش یکصد و شــصت و پنــج مددجو
را دارد .امــا از آنجایــی کــه قســمتی از فضاهــای ایجــاد شــده بــه انجــام امــور اداری اختصــاص دارد باعــث شــده کــه
جـواب مــا به مراجعــه کننــدگان جدیــد جوابــی نومیدانه باشــد.
معمــوال همزمــان بــا ســالگرد تأســیس مؤسســه جشــن بزرگــی به مــدت  5شــب جهــت قدردانــی از کمــک های
نیــک اندیشــان و نیکــوکاران در تــاالر یــاس برگـزار مــی گــردد .در طــول ایــن جشــن هــا شــرکت کنندگان بــه روش
هــای مختلــف کمــک هــای نقــدی و غیــر نقــدی خــود را در اختیار مدیـران قـرار مــی دهنــد و از محل آن آســایش و
رفــاه مددجویــان تأمیــن گشــته و بــا مــازاد آن فضاهــای جدیــد و مــورد نیاز ســاخته می شــود.
فضاهایــی کــه بـرای مؤسســه مــورد نیــاز بــود همــان ابتـدای کار برنامــه ریــزی شــده و همــه ی آن ها نیــز تأمین
شــده و آخریــن آن هــا ســاختمان بخــش اداری اســت کــه نقشــه هــای آن هــم آمــاده شــده و در صورتــی کــه آن هم
ســاخته شــود کارکنــان بخــش اداری و بعضــی قســمت های خدماتــی به این ســاختمان منتقــل و فضاهای مــورد نیاز
بـرای نگهـداری پنجــاه مددجــوی دیگــر در ســاختمان آسایشــگاه بوجود مــی آید.
بــه همیــن دلیــل امســال از برگـزاری جشــن ســالگرد منصــرف شــده و در نظر داریــم که هزینــه هــای آن را صرف
ســاختمان بخــش اداری نماییــم تــا ســریع تــر تمــام ظرفیت آسایشــگاه را بــه مددجویــان اختصــاص دهیــم .آن چه ما
را در انجــام ســریع تــر ایــن ســاختمان کمــک خواهــد کــرد آن اســت کــه شــما دوســت و نیکــوکار عالقمند مؤسســه
کــه هــر ســاله در جشــن مــا شــرکت کــرده و کمــک هــای خــود را از دختـران مددجویمــان دریغ نمــی کردید ،امســال
هــم چــون ســال هــای گذشــته مــا را تا اتمــام ایــن پــروژه ســاختمانی یــاری نمایید.
بــا توجه به ســابقه شــانزده ســال گذشــته مطمئن هســتیم هــرگاه صادقانــه درخواســتی را از مــردم نیکوکار شــهر و
کشــورمان داشــته ایــم آن هــا بــا روی بــاز مــا را در رســیدن بــه اهدافمــان یــاری نمــوده انــد .ایــن بار هــم ایمــان داریم
کــه در آینــده نزدیکــی بــه هــدف خــود رســیده و بالفاصلــه پــس از آن افـراد مددجویانمــان را بــه  165نفــر خواهیــم
رســاند .بــه امیــد آن روز
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بعضــی افــراد ســاعت تحویــل ،را در کنــار قبــر
قدیســان میگذراننــد تــا از قدیــس ،بــرای ســال نــو
برکــت بطلبنــد؛ و بعضــی دیگــر ،در نخســتین رو ِز
ـال نــو ،بــه مــزا ِر خویشــان و آشــنایان میرونــد
سـ ِ
تــا ضمــن دعــا و فاتحــه خوانــدن ،یــادی از آنــان
کــرده باشــند
انــدک افــرادی نیــز در گورســتانها حاضــر
میشــوند ،بــی اینکــه بخواهنــد ،برکتــی بطلبنــد
یــا دعایــی بخواننــد .چــون معتقدنــد:
«این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا »
ایــن گــروه بــر ایــن باورنــد کــه هــر خیــر و شــری
کــه بــه آدمیــان میرســد بازتــاب گفتــار و کــردار
خــود اوســت؛ و هرکــس نتیجــه اعمــال و رفتــار
خویــش را میبینــد.
اینهــا بــه دعــا و فاتخــه خوانــدن بــاور ندارنــد و
میگوینــد :هرکــه ،هرچــه کاشــته درو خواهــد کرد؛
و کســی تــوان ایــن را نــدارد تــا بــدکاران را از رفتــن
بــه جهنــم ،و نکــوکاران را از ورود بــه بهشــت بــاز
دارد؛ و بــرای ادعــای خــود دلیــل و ســند میآورنــد؛
و گاه بــرای پشــتیبانی از کالم خــود ،از ســخن
دیگــران بهــره میگیرنــد ماننــد ایــن:
«د هقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
کای نور چشم من بجز از کشته ندروی ».
ایــن افــرا ِد بــس انــدک ،و بســیار نــادر ،بــه
گورســتانها میرونــد تــا از آنچــه میبیننــد پنــد
بگیرنــد و بــه تماشــای گـ ُـلهایی بنشــینند کــه از
ـل گـُـلهای در خــاک خفتــه برخاســتهاند؛ و بــه
گ ِــ ِ
یــاد آورنــد ایــن ســخن خیــام را کــه
«ای دیده اگر کور نه ای گور ببین
وین عالم پر فتنه و پر شور ببین
شاهان و سران و سروران زیرگ ِـلاند
روهای چو مه ،در دهن مور ببین»
آنهــا میرونــد تــا عم ـ ِر درگــذر را ببیننــد و پنــد
بگیرنــد تــا ز ِر زمــان را بیهــوده از دســت ندهنــد و
شــه ِد بیهمتــای زندگــی را بــه شــرنگ غــم و
انــدوه نیاالینــد؛ چــرا کــه میداننــد دیــر یــازود،
ـدن گـُــل از گـِــل آنــان خواهــد رســید و
نوبـ ِ
ـت دمیـ ِ

ایــن ســخن بــه واقعیــت خواهــد پیوســت:
«که بسی گل بدمد ،باز تو در گل باشی ».
هرکــس چشــم عبرتبیــن و گــوش پنــد نیــوش
را دوســت دارد؛ و همــه میخواهنــد اندیشــمند و
ِــردورز باشــند امــا نمیتواننــد .چــرا؟
خ َ
چون جمع اضداد ناممکن است.
نمیشــود هــم بــا وقــت کـُــشان دوســتی کــرد و
هــم بــا پــرورش دهنــدگان انســان .هــم بــه گنــاه
نشســت ،و بــدی نمــود و ســتم کــرد ،و هم پارســا و
مســتجاب الدعــوه بــود.
بــاور کنیــم کــه برخــی ،بــا بعضــی نمیجوشــند و
در یکجــا نمیگـُــنجند همچنانکــه:
«دانش و خواسته است نرگس و گل
که به یک جای نشکفند به هم
هرکه را دانش است خواسته نیست
هرکه را خواسته است دانش کم »
بــرای بــه دســت آوردن هرچیــز بایــد بهایــی
پرداخــت .خر ُمهــره قیمتــی دارد و گوهــر شــاهوار
قیمتــی.
چنــگ غمهــای جانــکاه
آنانکــه میخواهنــد از
ِ
برهنــد و بــه شــادی و آرامش برســند بایــد هزینهی
ـن
الزم را بدهنــد؛ تــا بتوانــد نیــک بختــی را جایگزیـ ِ
ســختی کنند.
ـتان خوشگــذران،
آنکــه ز ِر زمــان را صــرف دوسـ ِ
ـش و خرد
ـن دانـ ِ
میکنــد ،فرصتــی بــرای یــاد گرفتـ ِ
نخواهــد یافت.
اگــر بخواهیــم هــوش را تیــز و گــوش را پنــد نیوش
کنیــم ،بایــد از کســانی کــه زندگــی و زیســتن را،
خــور و خــواب و خشــم و شــهوت ،میداننــد دوری
ـن هرکــس،
گزینیــم و بدانیــم کــه اندیشــه و ذهـ ِ
تحــت تاثیــر افــراد و اشــیایی ســاخته میشــود،
کــه در اطــراف او هســتند ،و هرکــس ،در دراز
مــدت شــبیه معاشــرین و همســخنانش میگــردد
ـخ چیــزی خواهــد شــد کــه
و ســرانجام ،محــو و مسـ ِ
شــب و روزش را بــرای رســیدن بــه آن گذاشــته
اســت.
«گر در طلب گوهر کانی کانی
گر در طلب لقمه نانی نانی

این نکتهی رمز گر بدانی دانی
هرچیز که در جستن آنی آنی »
شــک نکنیــم کــه در دراز مــدت ،پنــدار ،گفتــار ،و
کــردار مــا شــبیه بــه همانهایــی میشــود کــه
بــا مــا همــدم و همنشــین هســتند؛ و هــرگاه شــب
و روز ،ذهــن مــا درگیــر مســئلهای خــاص شــد ،از
دیگــر مســائل بازخواهــد مانــد؛ و کم کم ،مســخ آن
میشــود و از خــود بیخــود میگــردد.
اگــر از زندگــی و آنچــه هســتیم راضی و خشــنودیم
بهتراســت بــر افــراد و اشــیایی کــه در مــا تاثیــر
گذاشــتهاند ،بیفزاییــم؛ و اگــر ناخشــنودیم ،راهــکار
ایــن اســت کــه چیزهــای تاثیــر گــذار را عــوض
کنیــم.
امــا ایــن کــه چهکــس و چهچیــز را برگزینیــم،
و از کــه و از چــه دوری نماییــم بســته بــه نــوع
تاثیریاســت کــه آنهــا ،بــر مــا میگذارنــد .اگــر
بــه اثــرات افــراد و اشــیاء و پیام ـ ِد گفتــار و کــردار
دوســتان و همصحبتــان بیندیشــیم خواهیــم
دانســت کــه چــه بایــد کــرد و چــه نکــرد.
سفارش حافظ در این باره چنین است:
مننگویمکهکنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
ی بینــا
ی شــنوا ،و چشــم 
اگــر هوشــی تیــز ،گوش ـ 
باشــد تشــخیص ســره از ناســره و درســت از
نادرســت کا ِر چنــدان دشــواری نیســت.
پایــان بــازار مــکاره ،و
آنکــه از غوغــای بــی
ِ
انســانهای افســون شــدهی رنــگ و بــو و صــدا،
ِنــج دانــش انــدوزی را
ــنج د ِ
گریختــه اســت و کـ ُ ِ
برگزیــده؛ میدانــد کــه اگــر مولــوی از زبــان جمــاد
و گیــاه میخوانــد کــه:
ما سمیعیم و بصیریم و ُهشیم
با شما نامحرمان ما خاموشیم
ســخنی یــاوه نمیگویــد؛ و آنکــه هــوش و گــوش
و چشــمش را خــوب تربیــت کــرده و اندیشــهاش
را قابــل و شایســته نمــوده ،بســیار چیزهاســت کــه
ـگ خمیــده
میبینــد و میشــنود .از را ِز نال ـهی چنـ ِ
قــد گرفتــه ،تا داســتان ســر ِو کشــیده قـ ِد بلنــد باال.
«چنگ در پرده همین میدهدت پند ولی

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.
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وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی »
چشــم بینــا و گــوش شــنوا ،از هرچــه درگــذر و اثــر
گــذار اســت درس میآمــوزد و آموختههایــش را در
جــای و گاه الزم بــکار میگیــرد.
هشــیا ِر بیــدار ،از دگرگونــی و تغییــر هســتی ،از نبــودن،
یو
ـردن کــوه و دشــت و صحــرا ،و از زندگـ 
شــدن ،و ُمـ ِ
ـرگ جانــداران ،متوجــه میشــود کــه همــه چیــز ،از
مـ ِ
جملــه ،غمو شــادی ،زشــتیو زیبایــی ،نــداریو دارایی،
و هرچیـ ِز دیگــر ،ثابـتو پایــدار نبــوده ،و نمیمانــد.
چنیــن کســی ،نــه از ســردی و ســیاهی زمســتان
میهراســد و نــه دل در گــرو هــوای خــوش بهــار
میگــذارد .او غافــل از ایــن نیســت کــه ،هــردو،
همچنانکــه میآینــد  ،میرونــد.
«در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که زحال همه غافل باشی»
دانــای ُهشــیار ،چــون همــه چیــز را در گــذر و ناپایــدار
میبینــد ،قص ـهی غصههــا را کوتــاه میکنــد و نقــد
ـی امــروز را بــه نســیهی فــردا نمیدهــد؛ و تــا
زندگـ ِ
ـم فــردای نیامــده،
آنجــا کــه میتوانــد نمیگــذارد غـ ِ
شــادی امــروزش را تبــاه کنــد.
«نقد عمرت ببرد غصهی دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی »
اگــر چنــگال غــم ،روان مــا را میخراشــد ،اگــر شــادی
امــروز را در غــم فــردا از دســت میدهیــم ،و اگــر
نمیتوانیــم چنانکــه شایســته و بایســته اســت از
زندگــی لــذت ببریــم بخاطــر عاداتــی اسـتکه تحــت
تاثیــر نابخــردان ،در مــا شــکل گرفتــه اســت.
هرچیــز از جملــه اندیشــیدن یــا تقلیــد کــردن ،گفـتو

ـواب کــم یــا
شــنیدهای علمــی یــا مبتــذل ،خــور و خـ ِ
زیــاد ،کا ِر بســیار یــا تنبلــی ،همه و همــه ،در اثــر تکرار،
تبدیــل بــه عــادت میشــود و عــادت ،همــان چیــزی
اســت کــه شــخصیت و منــش مــا را میســازد و مــا را
خــوشدل و بــددل ،و شــاد و غمگیــن میکنــد.
ُهشــیار چــون میدانــد سرنوشــت هرکــس در گــرو
گفتــار و کــردار اوســت؛ و ریشــهی گفتــار و کــردار
نیــز در خــوی و منــش و عادتهاســت ،و عــادت نیــز
چیــزی نیســت جــز تکــرار و تمریــن؛ ســعی میکنــد
بــه گونـهای رفتــار کنــد کــه عادتهــای خــوب را در
خــود پــرورش دهــد و عــادات بــد و زشــت را تــرک
نما ید .
بــا تــرک عــادات زشــت و ناپســند ،و خــو گرفتــن
بــه گفتــار و کــردار نیکــو و پســندیده ،بســیاری از
ناممکنهــا ممکــن میشــود و را ِه گریــز از غــم و ســیه
روزی ،و رفتــن بــه ســوی بهبــودی و بهــروزی همــوار
میگــردد.
«گرچه راهی است ُپر از بیم زما تا بردوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی »
چنــگ رنــج و غــم گریختــن ،و در ســایهی
از
ِ
نیکبختــی و ســعادت آرمیــدن ،و امــروز را بهتــر از
دیــروز کــردن ،خواســت و آرزوی همــه اســت؛ امــا،
اندکــی بــه ایــن آرزو میرســند و بســیاری نــه.
چرا؟
ـتن ســطحی و زبانــی
شــاید بــه ایــن دلیــل کــه خواسـ ِ
کافــی نیســت؛ و کســانی موفــق میشــوند بــه
آرمانهایشــان برســند کــه بــا هم ـهی وجــود در پــی
آن برونــد و از جــان و زمــان مایــه بگذارنــد ،و هزینهی

الزم را بــرای رســیدن بــه آمــالو آرزو بپردازنــد.
بعضــی میگوینــد علــت اینکــه یکــی موفــق
میشــود و دیگــری شکســت میخــورد تنهــا و تنهــا
خــود شــخص اســت؛ و بعضــی دیگــر برایــن باورنــد
کــه افــزون بــر خواســت و تــاش شــخص ،بخــت و
سرنوشــت نیــز در ایــن کار دخیــل اســت.
کســانی میگوینــد کــه چــون ،بــه گفتــهی برخــی
ادیــان ،روح خــدا در کالبــد انســان دمیــده شــده اســت،
و روح خــدا چیــره بــر هرچیــزی اســت ،پــس انســان
خداســت؛ و توانــا برهــرکاری.
برخــی بــا تکیــه بــه گفت ـهی همــان ادیــان ،انســان
را توانــای مطلــق نمیداننــد و میگوینــد چــون روح
خــدا ،یعنــی باالتریــن موجــود هســتی ،بــا خــاک،
یعنــی پایینترینهــا در آمیختــه ،نمیتــوان او را
توانــای مطلــق خوانــد و بایــد اســباب و علــل همــراه
و همــکارش شــوند ،و آســمان و زمیــن یــاریاش کنند
تــا بــه خواســته و آرزوهایــش برســد
برخــی دیگــر میگوینــد کــه ،انســان ،ســاخته و
پرداختــه اســباب و علــل اســت و ایــن اســباب و
علــل ،کــه بعضــی آنهــا را بــه نامهــای مختلــف
چــون بخــت ،سرنوشــت ،تقدیــر ازلــی ،میخواننــد،
بایــد دســت بــه دســت هــم بدهنــد تــا انســان بــه
آرزوهایــش برســد.
حــال بایــد دیــد حافــظ از کدامیــن مذهــب و گــروه
اســت کــه میگویــد:
«حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی ».

7

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد

علیرضا شایگان
جامعه شناس ارشد

انحراف
وکجرویهای
اجتماعی

gmail.com@alirezashaygan1354

موضــوع کجــروی مفهومــی حســاس و قابــل تحلیــل
در جوامــع مختلــف اســت از ایــن رو اســت کــه
همــواره اعضــای جامعــه؛ پژوهشــگران و مســئوالن
دربــارۀ مفهــوم آن اظهــار نظــر مــی کننــد .حــوزه
هــای گوناگــون علــوم اجتماعــی نظیــر روان شناســی؛
جــرم شناســی؛ جامعــه شناســی و  ...بــا ان ـواع شــیوه
هــا و نگــرش هــا تــاش مــی کننــد بــا تبییــن پدیــدۀ
انحــراف و کجــروی اجتماعــی آن را مهــار کننــد.
جامعــه شناســی بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه
انســان هــا محصــول شــرایط اجتماعــی انــد و هــر
جامعــه ای مــی کوشــد تــا بــا شــیوه هــای گوناگــون،
هنجارهــا و ارزشهــای مطلــوب و مقبــول خــود را بــه
اعضــای جامعــه بقبوالنــد و آنهــا را بــا خواســته هــا و
اه ـداف خــود هم ـراه و همن ـوا ســازد.
از آن جــا کــه نظریــه هــا و مکتب های جامعه شناســی
متنــوع و گوناگوننـد؛ هر یــک از این رویکردها نگرشــی
نســبت بــه مفهــوم انحـراف و کجــروی دارنــد و اهتمام
آنهــا بــر آن اســت تــا ایــن مســئلۀ مهــم اجتماعــی را
تبییــن کــرده و بــه علــل و عواملــی کــه موجــب مــی
شــود کجــروی در جامعــه بــه وجــود آمــده و اعضــای
جامعــه بــه انحـراف کشــیده شــوند بپردازند.
تعریــف مشــخصی کــه مــورد قبــول همــۀ اندیشــمندان و صاحــب نظران باشــد
از انح ـراف و کجرفتــاری وجــود ن ـدارد ،ا ّمــا بــه طــور کلّــی مــی ت ـوان انح ـراف و
کجرفتــاری را شــامل انـواع رفتارهــای نابهنجــار دانســت کــه شــکلهای مختلــف
آن در هــر جامعـهای روی مــی دهنــد .هنجارهــا را بــه ســه دســتۀ ارزش هــا؛ آداب و
رســوم و قوانیــن تقســیم بنــدی کردهانــد ،از ایــن رو هــر نــوع رفتــاری کــه بــا ارزش
هــا و هنجارهــای اکثر ّیــت جامعــه و گروههــای اجتماعــی همنوایی نداشــته باشــد،
کجرفتــاری نامیــده مــی شــود.
بــه طــور کلّــی مــی تــوان صاحــب نظرانــی را کــه بــه تبییــن کجرفتــاری و
انحــراف پرداختهانــد بــه دو گــروه بــزرگ تقســیم کــرد .گــروه نخســت کســانی
هســتند کــه کجرفتــاری را پدیــدهای واقعــی میداننــد و آن را پدیــدهای تلقــی
مــی کننــد کــه دارای صفــات و خصوصیــات و ویژگــی هایــی اســت کــه مــی

تــوان آن هــا را از رفتارهــای بهنجــار قابــل تشــخیص و تفکیــک دانســت .در این
گــروه نظریــه هــای فشــار؛ یادگیــری اجتماعــی و کنتــرل مطــرح هســتند.
گــروه دوم کســانی هســتند کــه مدعــی انــد کــج رفتــاری لزومـ ًا واقعی نیســت
و هیــچ ویژگــی ذاتــی نــدارد  .در ایــن رویکــرد کجرفتــاری یــک فــراوردۀ روانــی
تلقــی میشــود و در واقــع مفهومــی اســت کــه در جامعــه ســاخته و پرداختــه مــی
شــود و بــه وســیلۀ افــراد و گــروه هــای اجتماعــی تعریــف مــی گــردد .بــه بیــان
دیگــر ایــن صاحــب نظــران بــه دنبــال ایــن هســتند کــه چــرا و چگونــه رفتــاری
بــه وســیلۀ جامعــه کجرفتــاری معرفــی مــی شــود و چــه کســی یــا کســانی ایــن
گونــه رفتارهــا را کجرفتــاری تلقــی میکننــد .در ایــن گــروه نیــز نظریــه هــای
انــگ زنــی  ،پدیــدار شــناختی و تضــاد مطــرح مــی باشــند کــه در زیــر بــه اختصار
برخــی از ایــن نظریــه هــا معرفــی مــی شــوند.

یک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی
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برخــی از اندیشــمندان همچــون دورکیــم در بررســی پدیــدۀ کجــروی مفهــوم
آنومــی را مطــرح کــرده انــد .آنومــی در لغــت بــه معنــای بی هنجــاری و بــی قانونی
اســت بنابرایــن هــر گونــه ســرپیچی از قواعــد و هنجارهــای رســمی و غیــر رســمی
آنومــی و در نتیجــه کجــروی محســوب مــی شــود.
دیویــد متــزا نیــز کجــروی را منحــرف شــدن از راه اصلــی نرمــال یــا ســرپیچی
از معیارهــای ارزش موجــود بــه هــر شــکل کــه باشــد تعریــف مــی کنــد و یــادآور
ماهیــت جامعــه ای اســت کــه مــا مــی خواهیــم
مــی شــود کــه مشــکل اصلــی در ّ
کجــروی هــای آن را مشــخص کنیــم.
برخی از جامعه شناســان مارکسیســت واژه الیناســیون یــا از خودبیگانگــی را دربارۀ
مفهــوم کجــروی مطــرح کــرده انــد  .از دیـ ِد آنــان هنگامــی کــه فــرد دچــار از خــود
بیگانگــی مــی شــود درواقــع بیــن روابــط فــرد و جامعــه اختــال بــه وجــود آمــده و
انحــراف بــه وجــود مــی آیــد.
در نقــد ایــن نگــرش هــا کــه کجــروی را معــادل نابهنجــاری مطــرح مــی کننــد
مــی تــوان گفــت کــه بــه آســانی نمــی تــوان هــر نــوع هنجــار شــکنی را در دایــرۀ
رفتارهــای انحرافــی بــه شــمار آورد .بــرای نمونــه آیــا مــی تــوان روشــنفکری را کــه
در مقابــل مناســبات غلــط نظــام ســرمایه داری قلمفرســایی مــی کنــد و سرســپردۀ
معیارهــا و ارزش هــای چنیــن نظامــی نیســت منحــرف و کجــرو قلمــداد کــرد؟
هــم چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه مــرز مشــخص و مــورد توافــق عــام بــرای
مفهــوم همنوایــی و انحــراف در یــک جامعــه وجــود نــدارد و از آن جــا کــه ارزش هــا
و هنجارهــای جامعــه در طــول زمــان دچــار دگرگونــی و تغییــر مــی شــوند بــه تبـ ِع
آن مفهــوم انحــراف هــم خــواه ناخــواه دچــار دگرگونــی مــی شــود .بــرای مثــال در
 50یــا  60ســال گذشــته حضــور بانــوان در عرصــه هــای اجتماعــی نوعــی انحــراف
از ارزش هــای دینــی و هنجارهــای اجتماعــی تلقــی مــی شــد  ،ا ّمــا امــروزه شــاهد
رقابــت و حضــور پررنــگ بانــوان در عرصــه هــای گوناگــون آموزشــی  ،فرهنگــی و
اجتماعــی هســتیم کــه بســیار مطلــوب و پســندیده بــه شــمار مــی آینــد .داســتان
حــال و حــرام بــودن موســیقی و برخــی رشــته هــای ورزشــی همچون شــطرنج و
فعالیــت هــای فــردی و گروهــی نیــز از همیــن نــوع انــد.
ّ
رابــرت مرتــون بــر ایــن نظــر اســت کــه جامعــه فــرد را بــه کجرفتــاری وادار
مــی کنــد .بــه نظــر او کجرفتــاری حاصــل فشــارهای ســاختارهای جامعــه اســت .
در جوامــع صنعتــی بــر توفیــق مــادی تأکیــد شــده و تحصیــات علمــی بــه عنوان
مهــم تریــن اهــداف زندگــی شــخصی و منزلــت اجتماعی معرفــی می شــود .جامعه
معین مــی ســازد و از آن
وســایلی را نیــز بــرای رســیدن بــه این اهــداف مشــخص و ّ
جــا کــه اهــداف محــدود و امــکان دســتیابی همــۀ افــراد جامعــه بــه ثــروت و منزلت
فراهــم نمــی باشــد ؛ اعضــای جامعــه بــه ویــژه طبقــات پاییــن فرصــت و امــکان
کمتــری بــرای تح ّقــق آرزوهــای خــود پیــدا کــرده و در نتیجــه از ابزارهــا و وســایل
غیــر معمــول و ح ّتــی نامشــروع اســتفاده مــی کننــد و بــه ایــن ترتیــب انحــراف و
کجرفتــاری بــه وجــود مــی آیــد.
البتــه مرتــون تأکیــد مــی کنــد کــه واکنــش همــۀ افــراد در برابــر فشــارهای
اجتماعــی یکســان و مشــابه نیســت .برخــی کــه او آن هــا را نــوآوران مــی نامــد
اهــداف مقبــول جامعــه را پذیرفتــه امــا روش هــا و وســایل رســیدن بــه اهــداف را
رد کــرده و خــود روش هــا و وســایلی را بــرای رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر بــر
مــی گزیننــد .برخــی دیگــر انزواطلبــان هســتند کــه هم اهــداف و هــم وســایل را رد
مــی کننــد  .گــروه دیگــر نیــز کــه اهــداف و وســایل را رد کــرده و برداشــتی تــازه و

نــو را جایگزیــن اهــداف و وســایل مــورد نظــر جامعــه مــی کننــد شورشــیان نامیــده
مــی شــوند.
برخــی دیگــر از اندیشــمندان از مفهــوم یادگیــری اجتماعــی برای تبییــن انحراف
اجتماعــی اســتفاده مــی کننــد و بر ایــن باورنــد که کجرفتــاری نیز هماننــد همنوایی
در جامعــه فــرا گرفتــه مــی شــود .بــه ســخن دیگــر ،کجرفتــاری نتیجــۀ یادگیــری
ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی اســت  .آنــان تأکیــد مــی کننــد که منحرفــان در
چهارچــوب خــرده فرهنــگ هــا و گــروه هــای همســاالن و از طریق روابــط و کنش
و تعامــل بــا افــراد کجــرو  ،رفتارهــای انحرافــی را مــی آموزنــد.
بــا توجــه بــه مفهــوم کنتــرل اجتماعــی نیــز برخــی از اندیشــمندان بــه بررســی و
تبییــن انحــراف اجتماعــی پرداختــه انــد .طبــق نظــر آن هــا  ،افــراد بــه طــور طبیعی
تمایــل بــه کجرفتــاری داشــته و اگــر تحت کنتــرل و نظــارت اجتماعی قــرار نگیرند
کجرفتــاری مــی کننــد .بــه بیــان دیگــر ،ا ِعمــال نظــارت و کنتــرل اجتماعــی چه به
شــکل رســمی و چــه بــه طــور غیــر رســمی موجــب همنوایــی افــراد بــا هنجارها و
ارزش هــای اجتماعــی مــی شــود و در شــرایط فقــدان یــا ضعــف کنتــرل اجتماعی،
کجرفتــاری صــورت مــی پذیرد.
از پیامدهــای جامعــۀ صنعتــی  ،تضادهــای طبقاتــی  ،اجتماعــی و فرهنگی اســت
کــه در ســاختارهای اجتماعــی پدیــدار مــی گــردد .چنیــن ســاختارهایی موجــب می
شــود کــه گــروه هــای صاحــب نفــوذ و قدرتمنــد در جامعــه  ،قوانیــن و مقرراتــی را
تصویــب و اجــرا کننــد کــه بــه ضــرر و زیــان گــروه هــای دیگــر و فاقــد قــدرت
در جامعــه اســت .طرفــداران چنیــن رویکــردی تضادگرایــان هســتند کــه اصــو ًال
تضادهــای اجتماعــی و فرهنگــی را علــت و موجــب کجرفتــاری هــای گوناگــون
مــی داننــد  .بــرای مثــال ریچــارد کویینــی قانــون ظالمانــه ســرمایه داری را بــه طور
مســتقیم ســرزنش کــرده و مدعــی اســت کــه ویژگــی هــای اقتصــاد ســرمایه داری
عامــل اصلــی پیدایــش جــرم و جنایــت اســت.
نظریــه پــردازان مارکسیســتی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه فرایند انباشــت ســرمایه و
افزایــش منافــع ســرمایه داری بــه بیــکاری بخشــی از اعضــای طبقۀ محــروم جامعه
منتهــی مــی شــود و همین بیــکاری علــت اصلی رفتارهــای انحرافــی اســت .درواقع
ســرمایه داران بــا کنتــرل و ســرکوب طبقــات کارگــر و محــروم جامعه موجــب تولید
جــرم و جنایــت در جامعــه می شــوند.
نظریــه هــای فمنیســتی نیــز زنــان را غالبـ ًا قربانیــان تجــاوز و آزارهای جنســیتی
دیگــران مــی داننــد و رفتارهــای انحرافــی زنــان را حاصــل تــاش جامعۀ پدرســاالر
بــرای ســرکوب زنــان و حفــظ ســلطه و اقتــدار مردانــه تلقــی مــی کننــد  .طبق نظر
ایــن رویکــرد ،فرصــت هــای کجرفتــاری ماننــد فرصــت هــای شــغلی بــرای زنــان
کمتــر از مــردان اســت و در ایــن بــاره بــه نــرخ پاییــن کجــروی هــای زنــان و بــه
ویــژه بــه نــوع رفتارهــای انحرافــی کــه زنــان مرتکب می شــوند اســتناد مــی کنند.
آنچــه گفتــه شــد برخــی از دیــدگاه هــای صاحــب نظــران جامعــه شناســی دربارۀ
مفهــوم انحــراف و کجرفتــاری اســت .در ایــن بــاره مــی تــوان گفــت کــه هیــچ
نظریــه ای بــه تنهایــی بــرای تبییــن و توضیــح کجرفتــاری هــا اجتماعــی بســنده
نیســت و بــرای بررســی چنیــن پدیــدۀ مهمــی بایــد تمــام زوایــا و ابعــاد ایــن فراینــد
پیچیــده و مهــم اجتماعــی را واکاوی کــرد  .بــرای شــناخت چنیــن پدیــده ای هــم
چنیــن ضــروری اســت کــه بــه موضوعــات فرهنگــی خــاص مناطــق و گــروه های
مختلــف جامعــه و نگــرش هــا و افــکار و عقایــد آن هــا توجــه داشــت.
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مهارتهای

زندگی
(قسمتاول)

در دنیــای مــدرن امــروز ،انســانها بــا انــواع فنــون و مهارتهــای جدیــد آشــنایی پیــدا میکننــد .مهــارت آشــپزی ،دکوراســیون بــه ســبک جدیــد،
کامپیوتــر ،شــنا ،بازاریابــی و ...امــا آیــا بــرای زندگــی کــردن فقــط همیــن مهارتهــا کافیســت؟ اصــا مــا برای شــناخت خــود و دنیــای درونمــان چه
کارهایــی بایــد انجــام دهیــم؟ هیجانــات و عواطــف خــود را بــه چــه شــکل هدایــت کنیــم؟ وقتــی در روابط بیــن فــردی خود بــه مشــکل برمیخوریم
چگونــه آن را مدیریــت کنیم؟
میتــوان پاســخ تمامــی ســواالتی از ایــن دســت را در مجموعـهای از آموزههــا کــه از آن بــا عنــوان «مهارتهــای زندگی»یــاد مــی شــود ،بــه دســت
آورد .خودآگاهــی ،همدلــی ،مقابلــه بــا هیجانهــا و مدیریــت اســترس ،ارتباطــات اجتماعــی ،تفکــر خالقانــه ،تصمیــم گیــری و حــل مســئله در جامعه
امــروز بــرای داشــتن یــک زندگــی آرام و حــل مشــکالت و مســائل فــردی و بینفــردی ،نیــاز بــه دانســتن هرچــه بیشــتر دربــاره مهارتهــای زندگی
احســاس میشــود .هــر یــک از ایــن مهارتهــا ،میتوانــد بــه تنهایــی مبحثــی طوالنــی بــرای کســب اطالعــات باشــد .امــا از آنجــا کــه حجــم
مطلــب زیــاد و مجــال انــدک اســت ،تنهــا بــه توضیحــی بســیار مختصــر دربــاره بعضــی از ایــن مهارتهــا در ایــن شــماره بســنده میکنیــم.

خودآگاهی
هــر انســانی ،دارای گســتره وســیعی از خصوصیــات و ویژگیهاســت.
منظــور از خودآگاهــی آن اســت کــه ســعی کنیــم نــکات مثبــت و منفــی
وجــود خــود را شناســایی کنیــم ،از احساســات  ،عواطف و حتــی ترسهای
خــود بــا خبــر باشــیم ،آرمانهــا و ایدهآلهــای خــود را بشناســیم.بدانیم
در زندگــی بــه دنبــال چــه هدفــی هســتیم ،بــه ارزشهــا و هنجارهــای
درونــی خــود آگاه باشــیم و...خودآگاهــی بــه مــا کمــک میکنــد تــا نقــاط
قــوت و ضعــف خــود را شناســایی کنیــم و آنهــا را بپذیریم ،ارزیابی درســتی
از خــود داشــته باشــیم و بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــود ،بهترین مســیرها
را درزندگــی انتخــاب کنیــم .میتــوان گفــت کــه خودآگاهــی مهمتریــن و
محــوری تریــن مهــارت در زندگــی بــه حســاب میآیــد.
همدلی
همدلــی زمانــی اتفــاق میافتــد کــه در پاســخ بــه رفتارهــای عاطفــی
دیگــران ،واکنــش عاطفــی متناســب بــا آن را از خــود بــروز دهیــم .ایــن
مهــارت ،دو جــزء شــناختی و یــک جــزء عاطفــی دارد .اجــزای شــناختی
همدلــی عبارتنــد از  -1توانایــی شــناختن و نام گــذاری حاالت دیگــران -2
توانایــی در حــدس زدن دیــدگاه آن شــخص بــه تناســب حالــت او .جــزء
عاطفــی همدلــی عبــارت اســت از توانایــی نشــان دادن پاســخ عاطفــی

مناسب.
وقتــی میخواهیــم بــا شــخصی همدلــی کنیــم بایــد در ابتــدا بتوانیــم
خــود را بــه جــای او بگذاریــم و از خــود بپرســیم اگــر مــن بــه جــای او بودم
چــه احساســی داشــتم؟ دوســت داشــتم در چنیــن شــرایطی ،دیگــران
چــه رفتــاری بــا مــن داشــته باشــند؟ و...
بــرای ابــراز واکنــش مناســب در ایــن مهــارت ،پیــش از هرچیــز ،بایــد
شــنونده خوبــی باشــیم .گــوش دادن مهارتــی اکتســابی اســت کــه بــه
فهــم هرچــه بهتــر حــاالت و عواطــف دیگــران کمــک میکنــد .بــرای آنکه
بتوانیــم شــنونده خوبــی باشــیم بایــد فنــون زیــر را در گفتگــو بــه کار
ببندیم:
.1تعبیــر و تفســیر ســخنان شــخص :درک خــود را از ســخنان گوینــده
در قالــب جمالتــی بــرای او بیــان کنیــد تــا مطمئــن شــود کــه به درســتی
متوجــه حرفهایــش شــدهاید.
.2انعــکاس احساســات :در زمانــی کــه فــرد عصبانیــت ،ناراحتــی و یــا
آشــفتگی را تجربــه میکنــد ،حرفهایــش را خــوب گــوش کنیــد و
احساســی را کــه از حــرف هایــش درک کردیــد بــرای خــودش بیــان
کنیــد« :میدونــم خیلــی ناراحتــی»...
.3انعــکاس مفهــوم :خالصــه و محتــوای ســخن گوینــده را بیــان کنیــد:
«معلومــه روز ســختی رو گذرونــدی».
چیزی که دانش می آراید راستی است

جمله ای که در ذهن
داریم

هيجاني که تجربه مي
کنيم

رفتاري که پيش
ميگيريم

مننميتوانم

غم

کم حرفي ،گوشهگيري و انزوا

اين منصفانه نيست

خشم

پرخاشگري

شکست ميتواند مقدمه
پيروزي باشد

شادي و اميدواري

تالش و تحرک بيشتر

زندگى مثل يک كامواست
از دستت كه در برود ،مى شود
كالف سر در گم،
گره مى خورد،
میپيچد به هم،
گره گره مى شود،
بعد بايد صبورى كنى،
گره را به وقتش با حوصله وا كنى
زياد كه كلنجار بروى ،گره بزرگتر مى شود ،کورتر مى شود
يک جايى ديگر كارى نمى شود كرد ،بايد سر و ته كالف را بريد
يک گره ى ظريف و كوچک زد،
بعد آن گره را توى بافتنى جورى قايم كرد،
محوكرد،
جورى كه معلوم نشود
« يادمان باشد «
گره هاى توى كالف
همان دلخورى هاى كوچک و بزرگند
همان كينه هاى چند ساله
بايد يک جايى تمامش كرد
سر و تهش را بريد.
است به نام «حرمت» كه اگر پاره شودتمام است...
زندگى به بندى بند
ْ
هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست
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کنترل هیجانات و مدیریت استرس
مــا انســانها درطــول زندگــی ،هیجانــات و عواطــف گوناگونــی را تجربــه
میکنیــم .خشــم ،غــم ،شــادی ،تــرس همــه احساســات و هیجــان هــای
طبیعــی بــه حســاب مــی آینــد .امــا آیــا مــا بــه شــکلی طبیعــی از ایــن
هیجانــات اســتفاده مــی کنیــم؟ درپاســخ بــه هرکــدام از عواطفمــان چــه
واکنشهایــی داریــم؟
بســیاری از افــراد بــر ایــن باورانــد کــه ما توســط عوامــل بیرونــی برانگیخته
میشــویم و احساســات خوشــایند و ناخوشــایند را تجربــه میکنیــم .امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه فقــط جرقــه اولیــه بــرای فعــال ســازی یکــی
از هیجانــات توســط دیگــران زده میشــود .درواقــع ایــن نحــوه افــکار،
ادراک و تفســیر مــا از موقعیــت اســت کــه شــکلی خــاص از انگیختگــی
را در وجودمــان بــه جریــان میانــدازد .مثــا پــس از بیــان و بــاور کــردن
عبــارت «مــن نمــی توانــم» فــرد دچــار احســاس غــم میشــود .همچنیــن
جملــه «مــن مطمئنــم کــه از پــس حــل ایــن مســئله برمیآیــم» منجــر
بــه احســاس شــادمانی و تعقیــب هدفــی مشــخص خواهــد شــد .هرکــدام از
جمالتــی کــه مــا در تفســیر رویدادهــا و وقایــع اســتفاده میکنیــم ،میتوانــد
منجــر بــه بــروز هیجانــی خــاص شــود .هیجــان ایجــاد شــده نیــز باعــث بروز
رفتــاری متناســب بــا احســاس درک شــده میشــود.برای کنتــرل هرچــه
بهتــر هریــک از عواطــف ،ابتــدا بایــد افــکار مرتبــط بــا آن احســاس را کنترل
کنیم .

تکنیــک هــای متفاوتــی بــرای مقابلــه بــا هیجانــات آســیب زننــده وجــود
دارد .میتوانیــم بــه تناســب هیجــان تجربــه شــده ،هرکــدام از ایــن راهکارهــا
را امتحــان کنیــم :آگاهــی از نحــوه تفســیر رویــداد ،شناســایی خواســتهها و
انتظاراتمــان ،تنفــس صحیــح ،انجــام تمرینــات آرام ســازی ،متوقــف کــردن
افــکار منفــی ،شــمردن اعــداد ،تلقیــن برخــی جمــات ،تــرک محیــط و..
اســترس نیــز یکــی از موضوعــات و مســائلی اســت کــه بســیاری بــا آن
دســت بــه گریبــان انــد .ماننــد ســایر هیجانــات طبیعــی ،اســترس نیــز تــا
انــدازه خاصــی مــورد نیــاز و مفیــد بــه حــال ماســت .زیــرا منجــر بــه تحــرک
و تــاش بــرای بهبــود اوضــاع و شــرایط میشــود .امــا اینکــه فــرد تــا چــه
انــدازه و چــه شــدتی اســترس را تجربــه میکنــد بســتگی بــه چندیــن عامل
دارد .ازجملــه :محــرک تنــش زا ،تیــپ شــخصیتی ،ســطح خودبــاوری ،طــرز
تفکــر ،باورهــا وعقایــد ،میــزان حمایتــی کــه از جانــب ســایرین در شــرایط
اســترسزا دریافــت مــی شــود و...
بــرای مواجهــه صحیــح بــا اســترس ،ابتــدا بایــد شــناخت درســتی از
موقعیــت اســترسزا داشــته باشــیم .همچنیــن دانســتن اینکــه دقیقــا چــه
برداشــت و ادراکــی از مســئله داریم(شــناخت افــکار خــود) ،میتوانــد گامــی
بســیار مفیــد بــرای برطــرف کــردن اســترس باشــد .وقتــی کــه اســتنباط مــا
از رویدادهــای زندگــی ،اســتنباطی نادرســت ،غیر منطقی و نامناســب باشــد،
واکنشهــای هیجانــی و عاطفــی مــا بــه شــکلی نادرســت هدایــت خواهــد
شــد .تفکــر منطقــی و ارزیابــی صحیــح نســبت بــه وقایــع ،ســطح و میــزان
اســترس را کــم مــی کنــد و حتــی در بســیاری مــوارد منجــر بــه برقــراری
تعــادل روحــی روانــی در فــرد خواهــد شــد...
آنچــه در ایــن نوشــتار آمــد تنهــا خالصــه ای بســیار انــدک از چهــار
ت زندگــی بــود .در شــماره بعــد ،بــه مهــارت هــای دیگــر نیــز خواهیــم
مهــار 
پرداخــت.

حمیدبلوکی

 26دی مــاه مصــادف بــود بــا دهمیــن ســالگرد درگذشــت شــاعر سرشــناس ســبزواری
مرحــوم علــی اصغــر بلوکــی متخلــص بــه فــرزان .او متولــد ســال  1306بــود .دوره ابتدایی را
در مدرســه دانــش پهلــوی آن زمــان گذرانــد و دوره ی دبیرســتان را هــم بــه صــورت داوطلب
آزاد بصــورت متفرقــه امتحــان داده پــس از گرفتــن دیپلــم به ســربازی رفــت و پــس از آن در
همــان مدرســه ابتدایــی کــه درس خوانــده بــود و نــزد همــان مدیــری کــه عالقـهی فــراوان
بــه او داشــت بــه شــغل معلمــی مشــغول گردیــد .ایــن مدیــر کســی نبــود بجــز مرحــوم آقــا
شــیخ حســن داورزنــی کــه شــاید اولیــن کســی بــود کــه در ســبزوار بــا تأســیس دبســتان
تغییــری بــزرگ در ســوادآموزی از شــیوه ی ســنتی بــه طریقــه مــدرن بوجــود آورد .پــس از
مدتــی بــه کارکنــان بانــک ملــی در ســبزوار پیوســت ،و تــا ســال  1358بــه بازنشســتگی در
همیــن بانــک نایــل آمد.
از همــان دوره ی ابتدایــی بــه ا دبیــات فارســی بســیار عالقمنــد بــود .خصوصــا بــه مطالعه
ادبیــات منظــوم گذشــتگان مــی پرداخــت و همیــن باعــث شــد کــه اولیــن ســروده ی خــود
را در  13ســالگی و در دوره ی دبســتان منتشــر کنــد .در طــول زندگــی خــود ایــن عالقــه را
رهــا نکــرده و بــه ســرودن اشــعار فــراوان پرداخــت .همــراه بــا کار طاقــت فرســا و نفــس گیر
آن زمانهــای بانــک بــه انجــام امــور فرهنگــی نیــز مــی پرداخــت .در ســال هــای  1340تــا
 1346بــا تــاش هــای مجدانــه و شــبانه روزی خــود مجلــه ی قدیمــی و معــروف ســبزوار را
منتشــر مــی کــرد .از ایــن نشــریه کــه صاحــب امتیــاز آن مرحــوم دکتــر ابراهیــم ابراهیمــی
بــوده متجــاوز از  30شــماره بــه چــاپ رســید کــه در آن بــزرگان ســبزواری بــه تهیــه شــعر و
مقالــه و مطالــب اجتماعــی و داستانســرایی مشــغول بودنــد بــه طــور مثــال در شــماره  14آن
کــه در دی مــاه  1342و بــه قیمــت ده ریــال منتشــر شــده عــاوه بــر علــی اصغــر بلوکی که
ســر مقالــه هــا را مــی نوشــته و در ســمت مدیــر داخلــی بــه تصحیح و غلــط گیــری و تنظیم
مطالــب و صفحــات هــم مــی پرداختــه بزرگمــردان دیگــری ماننــد دکتــر محمــد علــوی
مقــدم ،آقایان حســین ممتحنــی ،رضا مصطفوی ،سیدحســن امیــن ،امیرهوشــنگ ابراهیمی،
محمدرضــا اخــوان ،یحیــی برآبــادی ،محمدتقــی فیــروزی ،ســیدمهدی لطفی ،احمــد فاضل،
جــواد کراچــی ،روح االمیــن امینــی ،محمــد صبــوری و خانــم هــا مهتــاب ســبزواری ،ژالــه
رازی نوشــته هایــی دارنــد.
بــه کتــاب و کتابخوانــی عالقــه وافــری داشــت ،کتابخانـهی شــخصی نفیســی گــرد آورده
بــود و اوقــات بیــکاری را بــه مطالعــه ی آنهــا مــی پرداخــت .اوایــل ســال جــاری مجموعــه
کتابهــای بــه یــادگار مانــده از وی بــه کتابخانــه دکتــر علوی مقــدم در ســبزوار هدیــه گردید.
شــعرهایش پــر از پنــد و انــدرز اســت ،بــه روشــنی با مشــکالت مردم آشــنا بــوده و در ســروده
هایــش ســعی داشــته کــه فرزنــدان خــود و ســایرین را به نیکــی و مردمــداری دعــوت نماید.
در یــک مثنــوی طوالنــی ابیــات زیــر را ســروده اســت.

تــا تـــــــوانی پشتبـــــــان خلــــــــــق بــاش
همـــــــدم وآرام جــان خلــق بـــــــــــــاش
در جهــــــــــــان زیــن نیســت چیــزی خوبتــر
کــز وجــود کــس کنـــــــــــــــــی دفــع ضــرر
گــر کــه غــم خــوار بنــی آدم شــــــــــــــــوی
در ســــــــــــرای قــرب حــق محــرم شـــــوی
از َملَـــــــک هــم پایــه ات برتــر شــــــــــــود
خــاک انــدر زیـــــــــــــــــر پایــــت زر شــود
گنــــــــــــج قــارون را بــه چیــزی نشمـــــری
از رفــــــــــــاه دیگــران لــذت بــــــــــــری
بگــــــــــــذری در پایــه از کــرو بیــــــــــان
نــام نیـــــــــــــــــکت زنــده مانــد جــــاودان
در ســـــــرای قــرب حــق منــزل کنـــــــــــی
پاســــــــــــداری درش حاصــل کـــــــــنی
جـــــــــــــــــاودان مانــد بــه دنیــا نــام تـــــو
در سعـــــــادت بگــــــــــذرد ایــام تــــــــو
در پایان و به مناسبت فرارسیدن فصل بهار ،بهاریه ای
را به نام آیت توحید که در سال  1375سروده است
تقدیم می نمایم
موافقــــــــــــان خبــر از کــوی یــار مــی آیــد
نــگار همــره بــاد بهــــــــــــار مــی آیــد
نشســته ای ز چــه خــــاموش؟ شــور بــر پــا کــن
کنونکــه مــژده وصــل نگــــــــــــار مــی آیــد
بــه یمــن مقــدم دلــدار ،طــــــــــــرف بســتان گیر
چــو آنکــه روی نهفــت از توپــــــــــــار ،مــی آیــد
بهــار بــی مــی و مطــرب چــه ارزشــی دارد
چنیــن بهــار بــرای چــه کــــــــــــار مــی آیــد؟
دریــــــــــــغ و دردگــر ایــام بگــذرد در غــم
کنونکــه زمزمــــــــــــه جویبــار مــی آیـــــــد
زمــان جــام ســتاندن شــــــــــــود ز یکدیگــر
گــه تفــــــــــــرج و گشــت و گــذار مــی آیــد
دهیــد مــژده بــه دلدادـــــــگان و دلـــــــداران
کــه بــاز موســم بــوس و کنــار مــی آیــد
هــوا چوخُ لــد بریــن مــی شــود خیــال انگیــز
ز هــر کرانــه نــوای َهــزار مــی آیــد
بــه هــر طــرف نگــری آیتــی ســت ازتوحیــد
کــز آن نشــانه پــروردگار مــی آیــد
دریــغ باشــد از ایــن جلـــــــوه چشــم پوشــیدن
کــه نقــش صنــع خــدا آشــکار مــی آیــد
ز مـــــــن بگــوی بــه فــرزان ز خانــه بیــرون آ
کــه مســت نیــز از آن هوشــیار مــی آیــد
خداونــد ایشــان را رحمــــــــــــت نمایــد.

ل اوست
ش جه 
ل او  ،و دشمن 
س عق 
ت هرك 
دوس 

ســاختمان پالســکو واقــع در چهــارراه اســتانبول تهــران کــه بعنــوان اولیــن ســاختمان بلنــد مرتبــه و مــدرن ایــران و خاورمیانــه معــروف شــده بود
در ســال  1341افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت .ایــن ســاختمان و چهــارراه جنــب آن یعنــی چهــارراه اســتانبول بــرای قدیمــی های ایــران و
تهــران حالتــی نوســتالژیک داشــت .در ســال هــای دهــه ی چهــل بعنــوان محلــی بــرای تفریــح و احیانا خریــد مــورد بازدیــد بســیاری از ایرانیــان قرار
گرفــت .ولــی بعــد یکــی از مهمتریــن مراکــز تولیــد و فــروش پوشــاک گردیــد .امــا در روز پنــج شــنبه  30دی مــاه  1395و پــس از  54ســال از زمــان
ســاخت آن در اثــر آتــش ســوزی وحشــتناکی فروریخــت ،ایــن حادثــه متأســفانه باعــث شــهادت  16نفــر از آتــش نشــانان غیــور و فــداکار و از جــان
گذشــته ای شــد کــه در زمــان فروریختــن آن هنــوز در داخــل ســاختمان بودنــد .آن هــا تــا آخریــن لحظــه ی عمــر خــود تــاش کردنــد تــا ســاکنین
مغــازه هــای داخــل ایــن ســاختمان و بازدیــد کننــدگان را از داخــل ســاختمان بــه بیــرون هدایــت کــرده و ایــن عمــل قهرمانانــه آن هــا باعــث شــد
کــه تعــداد افــراد عــادی کــه متأســفانه در ایــن ســاختمان دچــار حادثــه شــدند بســیار کــم باشــد .هــر آنچــه دربــاره ی شــهامت ،شــجاعت و از جان
گذشــتگی آتــش نشــانان خصوصــا عزیزانــی کــه در حادثــه پالســکو بــه شــهادت رســیدند گفتــه شــود در مقابــل آن چــه آن هــا انجــام دادند بســیار
کوچــک اســت .اصــوال واژه آتــش نشــان یــا امدادگــر مقــدس تریــن واژه یــا اســمی اســت کــه همیشــه تداعــی فرشــته نجــات را بــرای مــردم دارد و
جامعــه او را عزیــز داشــته و گرامــی میدارنــد.
بهرحــال فــداکاری هــای ایــن عزیــزان و متأســفانه شــهادت عــده ی زیــادی از آن هــا در حادثــه دهشــتناک پالســکو مــردم را بــر آن داشــت مراتــب
تقدیــر و تشــکر خــود را از آن هــا بــه صــورت حضــور در پایــگاه هــای آتــش نشــانی شــهرهای ایــران بــه ایشــان اعــام دارنــد .مــردم مــی خواســتند
ضمــن تشــکرو قدردانــی از آنــان همــدردی خــود را بــا آنــان اعــام کــرده و شــهادت همکارانشــان را کــه در راه نجــات مــردم محصــور در آتــش هــای
پالســکو در راه انجــام وظیفــه از دســت دادنــد بــه آتش نشــانان ســلیت بگوینــد .عــده ای از همــکاران و دختــران مددجوی مــا هم برای گفتن تســلیت
و همــدردی بــا ایــن عزیــزان در روز هفتــم بهمــن بــه ایســتگاه آتــش نشــانی واقــع در میــدان شــهید دکتــر بهشــتی رفتــه و بــا در دســت داشــتن
بنرهایــی ایــن کــم تریــن وظیفــه ی خــود را در مقابــل رشــادت هــای آتــش نشــانان عزیــز انجــام دادند.
چــه زیبــا بــود کــه بــر ســبیل اتفــاق حضــور همــکاران و دختــران مرکــز مــا بــا بازدیــد هنرمنــد ارجمنــد و سرشــناس شــهرمان اســتاد حســین
ماســتیانی چهــره مانــدگار شــهرمان همزمــان شــده بــود و ایشــان هــم بــه همــراه آتــش نشــانان عزیــز بخاطــر ایــن کار ارزنــده مددجویانمــان از آن
هــا تشــکر کردنــد .عــاوه بــر آن در مراســمی کــه در تاریــخ  14بهمــن مــاه در مســجد جامــع ســبزوار بــه مناســبت هفتمیــن روز عــروج اســمانی
شــهدای آتــش نشــان حادثــه پالســکو از طــرف بیت آیــت ا ...علــوی و حجه االســام والمســلمین مقیســه امــام جمعه محتــرم ســبزوار برگــزار گردید
دخترانمــان شــرکت کردنــد و بــا اهــدای گل بــه آتــش نشــانان فــداکار ســبزوار یــاد ایــن شــهیدان قهرمــان را گرامــی داشــتند.

ل است
دوستى با مرد م  ،نيمى از عق 
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دون پاژا

تانی جوخا چه لوبان گاتی
جواب دادم:
لوژی تانگی مینوزا جانی دال
در جوابم گفت:
هاما ،زیبی ناسرلبا چاشانکی
من با مکث گفتم:
دو تو خانچا ،کاتانجی سی راال
او با خنده و به ظاهر در جواب من گفت:
اوتی حیرانات ،کوگ می شاهاد بین تا
بعــد هــر دو بــا خوشــحالی دســت هایمــان را بــه نشــانه فهمیــدن یکدیگــر به
پشــت گردنمــان مالیدیــم .مــن بــا بغــض ادامــه دادم
خان تی با نی چادتو کانتینا
«او» چیــزی نگفــت .تــه دلــم دوســت داشــتم کــه جوابــم را ندهــد .الاقــل بــه
ایــن زودی جــواب ندهــد .امــا همزمــان مــی ترســیدم کــه اگــر هرگــز جوابــم
را ندهــد چــه؟ خیــره بــه چشــم هایــش زل زدم .چشــم هایــی کــه کــم کــم
داشــت محــو مــی شــد .درســت بــه یــاد نــدارم ولــی فکــر کنــم گفــت:
ژوتا آتی یا نی رو تاناگاشی با
هنــوز مشــغول چشــم هایــش بــودم .کمرنــگ و کمرنــگ تــر مــی شــدند .دلم
نمــی خواســت «ندیدنشــان» را ببینــم .چشــم هایــم بــه دیــدن چشــم هایش
عــادت کــرده بودنــد و تازگــی هــا یــاد گرفتــه بــودم کــه بــی حوصلگــی هایــم
را بــه پــای «تنبلــی چشــم هایش» بگــذارم .چشــم هایــش کامال محو شــدند.
دیگــر هیــچ جــا را نمــی دیــدم .انــگار کــور مــادرزاد بــودم .همــه جــا تاریــک
شــده بــود .داد زدم ،فکــر مــی کنــم داد زدم :اون ژباتنــی لی مادراچوکنــی ،اون
ژباتنــی لــی مادراچوکنی
روز بعـد
دســت هایــم تــا بــاالی آرنــج تــوی گــچ بــود .کمــی ســردرد و حالــت تهــوع
داشــتم .صورتــم چنــد جــا بخیــه خــورده و ســرم نیــز شکســته بــود .دکترهــا
دســته جمعــی بــاالی ســرم در حــال گفتگــو بودنــد.
دو کانته جان زی منگه ناشوتاسی راوز
ایــن را خانمــی گفــت کــه بیشــتر از همــه نگرانــی نشــان مــی داد و خیلــی
بیقــراری مــی کــرد .مــن خیلــی ســعی کــردم چشــم هایــش را ببینــم امــا
امــکان پذیــر نشــد .همیــن خانــم ادامــه داد:
روتی کازون مو یادلی ژیتان زی مازن
ســپس هــر  5نفــر باهــم شــروع بــه بحــث کردنــد ..........برای لحظاتی ســکوتی
ســنگین برقــرار شــد و مــرد الغــر کــه از همــه بلنــد قدتــر بــود دســتش را از
طــرف شکســتگی بــه ســمت جمجمــه مــن آورد و بــا کنــار زدن اســتخوان
هــای جمجمــه نیمکــره هــای مغــز مــرا خــارج و آن هــا را داخــل کیســه ای
شــبیه کیســه زبالــه گذاشــت.

سوسننوباغی

منبع عکس اینترنت

yahoo.com@nassermoh44

آن دو پاخته دچالی زوم ناتی دان راکو لنتا
ایــن را مــردی گفــت کــه ســبیل نداشــت و ســپس همگــی بــه ســمت در
خروجــی رفتنــد« .زن» آخریــن نفــری بــود کــه از اتــاق خــارج شــد .هنــوز
صدایــش بــه طــور کامــل محــو نشــده بــود کــه متوجــه شــدم چشــم هایــش
را روی میــز جــا گذاشــته اســت .بــا زبانــی کــه بــه ســختی صدایــش را مــی
شــنیدم داد زدم:
اون ژباتنی لی مادراچوکنی ،اون ژباتنی لی مادراچوکنی
دیگر هیچ صدایی را نمی شنیدم .اتاق کامال ساکت شده بود.
روز بعـد
جلــو در ،ســوار ماشــین شــدم .نگاهــی تــوی آینــه ی بغل ،داشــت مــرا تعقیب
مــی کــرد .کمــی عقــب رفتــه و شیشــه را پاییــن دادم  .مــی توانســتم از عمــق
وجــودش تــه چشــم هایــم را ببینــم .حس قشــنگی داشــتم.
تانی چوخاچه لوبان گاتی
جواب دادم :لوزی تانگی سیرزا چانی زال
بــا خنــده و در حالــی کــه بــه چشــم هایــش اشــاره مــی کــرد گفــت :دون پــاژا
دون پــاژا و مــن بــا اشــاره بــه چشــم هایمــان گفتــم :دون پــاژی دون پــاژی
ســپس او بــا تــکان ســر حــرف مــرا تأییــد کــرد و در حالــی کــه از مــن دور
میشــد پالســتیک حــاوی نیمکــره هــای مغــز را داخــل ســطل زبالــه انداخــت
و رفــت .لحظــه ای نگاهــم بــه صندلــی کنــارم افتــاد .چشــم هایــش ،چشــم
هایــش را جــا گذاشــته بــود .داد زدم ،فکــر مــی کنــم کــه داد زدم :اون ژباتنــی
لــی مادراچوکنــی ،اون ژباتنــی لــی مادراچوکنــی

ن است
ن بهتر از صدق ه داد 
كمك تو ب ه ناتوا 

تابوچیست؟

ایــن کلمــه ابتــدا ازجزایــر پولنــزی (اقیانوســیه) مســتقیما وارد زبــان اروپایــی شــده اســت .بــر طبــق قانــون تابــو :برخی اشــخاص،
اشــیاء ،کشیشــان ،زنــان جادوگــر ،اجســاد مــردگان ،روســای قبایــل....،دارای قــوهی مقــدس و مافــوق طبیعــی می باشــند بطوریکه
نزدیکــی یــا تمــاس بــا آنهــا ممکــن اســت خطرنــاک بــوده و دردســر و بالهــای بزرگــی ببــار آورد ماننــد جنــون ،بیمــاری ،مــرگ ...
اخالق تابو :مجموعهی رسوم وآداب خاص و منهیاتی است که بدون هیچ دلیلی به انسان تحمیل می شود.
تابــو ازمشــخصات وروحیــات بــدوی اســت دربرخــی قبایــل رســم اســت افــراد قبیله حــق ندارنددرکاســه ی رئیــس قبیله غــذا بخورند،اگرکســی دســت خودرا درکاســه
ی رئیــس قبیلــه فــرو کندامــکان دارد بــه هالکــت برســد.به همیــن ترتیــب قوانیــن ومنهیــات دیگری هــم وجــود دارد.مثــا ،ســلطان داهومی نبایدچشــمان خــودرا به
ســمت خاصــی ثابــت نگــه دارد(خیــره نــگاه کنــد) اگرچشــمانش را بــه ســمتی نــگاه داردممکن اســت آنجا طوفانــی برخیزد یــا اتفــاق دیگــری روی دهد ،پس ســلطان
بایــد مــدام چشــمانش را بــه اطــراف بگرداند.
امروزه نیز تابوهای زیادی دراخالق واعتقادات ما وجود دارد که دلیل منطقی پشت آن نیست ،مثل نخوردن گوشت گاو درمیان هندو ها
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ناصرمحمدیفر

برخی گرایش دارندکه فرهنگ خودی را برتر از فرهنگ غیرخودی بدانند.
قــوم مــداری یــک گرایــش فرهنگی همــه جایــی اســت.همین گرایش ســبب تقویت
همبســتگی اجتماعــی حــس اشــتراک فرهنگــی ،ارزش قایــل شــدن بــرای آدمهایــی
کــه ســنت مشــترک دارنــد می شــود.
آدمهــا در هرکجــای جهــان فکــر مــی کننــد عقایــد و رســوم خودشــان درســت،
شایســته و برحــق اســت و رفتارهــای متفــاوت بــا رفتارهــای خودشــان را عجیــب،
غیراخالقــی یــا وحشــیانه مــی انگارنــد .مثــا مــا ایرانیــان ســرخ کــردن زنــده ماهــی
در روغــن را کــه در شــرق آســیا رســم اســت وحشــیانه تــر از بریــدن گــردن
گوســفند ،پرنــدگان ...میدانیــم .
بیشــتر قبایــل ابتدایــی تنهــا اعضــای قبیلـهی خودشــان را آدم کامــل مــی انگارنــد و
انســانهای قبایــل همســایه را بــه نامهایــی مــی شناســند کــه بــه گونهایــی نمادیــن،
انســانیت پســت تــر آنهــا را بیــان مــی کننــد و بــه رســوم آنهــا را کــه متفــاوت اســت
توهیــن نمــوده و آنــرا بــه تمســخر مــی گیرنــد.
در مقابــل مفهــوم قــوم مــداری ،نســبی اندیشــی فرهنگــی قــرار دارد کــه
میگوید«رفتــار مــردم در هــر فرهنگــی را نبایــد بــا معیارهــای یــک فرهنــگ دیگــر
داوری کــرد» ایــن دیــدگاه هــم مــی توانــد مســائل خــاص خــود را داشــته باشــد.
بطوریکــه نســبی اندیشــی فرهنگــی درشــدیدترین حالــت آن مــی گویــد هیــچ نــوع
اخــاق برتــر جهانــی وجــود نــدارد .فکــر حقــوق انســانی بــا در نظــر گرفتــن قلمروی
عدالــت و اخــاق کــه فراســو و برتــر از کشــورها و فرهنــگ ها و مذاهب اســت نســبی
اندیشــی فرهنگــی را بــه چالــش مــی کشــد .ممنوعیــت قتــل ،لغــو بــرده داری ،حــق
آزادی بیــان ،احتــرام بــه حقــوق کــودکان  ....در بیشــتر جوامــع مــورد احتــرام هســت.
و جــزو حقــوق انســانی مشــترک جوامــع محســوب مــی شــود.
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برگرفته از کتاب :جهانی که من می شناسم برتراند راسل  -انسان شناسی کنراد فیلیپ کتاک
روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید

بهنودفرازمند

من از نهایت شب حرف می زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت
شب
حرف می زنم
اگر به خانه ی من آمدی
برای من
ای مهربان !
چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم ....
فروغ فرخزاد

ترنمروح
بوتیمارغمگین
اي نخستين بدر ،هر شب ديدنت را دوست دارم
آسمان در آسمان تابيد نت را دوست دارم
اي خداي خاك ! وقتي ابرها را مي تكاني
از درختي مرده  ،خرما چيدنت را دوست دارم
دست هايت را همان اندازه كه شمشير مي زد
وصله وقتي مي زند پيراهنت را دوست دارم
آه اي بر چاه ِ عدل ِ كوفه بوتيمار غمگين
گريه كن اين ترس ازخشكيدنت را دوست دارم
درد اگر بر شانه هايت بود مرهم مي نهادم
آه از آن درد ِ دگر ،ناليدنت را دوست دارم
تو نه قرآن  ،نه ،سر فرزند را بر نيزه ديدي
حكم اگر اين است من جنگيدنت را دوست دارم
دست بر خون قبضه ي شمشير مي رقصي و دشمن
مي رمد بي سر و من رقصيدنت را دوست دارم
نه غزل ظرفيتش كم نيست اما دردهايت!...
آه بر اين بيت ها خنديدنت را دوست دارم
من از آن ياس ،آن كه در دستان سرسبز تو خشكيد
دست هاي تو كليد رازهاي سر به مهر است

فقط يك تماس
تماس دست تو با من
ِ
ناراحتى هايم را به شكل كلمات كوچك
در مى آورد:
«نگران نباش
قلب ما هر چقدر كوچك باشد
ِ
عشق و سرما و زندگى
با هم در آن جا مى شود»
حاال دستم را بگير

كمتر از آنم ولي فهميدنت را دوست دارم
تو همان ماه ِ دليل ِ آفتاب ِ آخريني
گفتم اي بدر نخستين ،ديدنت را دوست دارم
مرداد  - 84صالح سجادی

به تو می اندیشم
همهمیپرسند
چیست در زمزمه مبهم آب
اگر خرسند و راضی باشی زندگی به دلخواه می سپاری

نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد  ،و زمانه از بددالن بیزار است

از زیر سنگ هم شده پیدایم کن!
دارم کم کم این فیلم را باور می کنم
و این سیاهی لشکر عظیم
عجیب خوب بازی می کنند.
در خیابان ها
کافه ها
کوچه ها
هی جا عوض می کنند و
همین که سر برگردانم
صحنه ی بعدی را آماده کرده اند
از البالی فصل های نمایش
بیرونم بکش
برفی بر پیراهنم نشانده اند
که آب نمی شود
از کلماتی چون خورشید هم استفاده کردم
نشد!
برفی درون
آدم
این
و
ِ
که هی اسکلت صدایش می کنند
عمق زمستان است در من
اصال
از عمق تاریک صحنه پیدایم کن!
از پروژکتورهای روز و شب
از سکانس های تکراری زمین ،خسته ام!
دریا را تا می کنم
می گذارم زیر سرم
زل می زنم
به مقوای سیاه چسبیده به آسمان
و با نوار جیرجیرک به خواب می روم
نوار را که برگردانند
خروس می خواند.
از توی کمد هم شده پیدایم کن !
می ترسم چاقویی در پهلویم فرو کنند
یا گلوله ای در سرم شلیک
و بعد بگویند:
«خُ ب،
نقشت این بود»
گروس عبدالملکیان
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پوشــیده چــون جــان میــروی انــدر میــان جــان
من
سرو خرامان منی ای رونق بستان من
چــون میــروی بیمــن مــرو ای جــان جــان
بیتــن مــرو
وز چشــم مــن بیــرون مشــو ای مشــعله تابــان
مــن
هفت آسمان را بردرم وز هفت دریا بگذرم
چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من
تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم
ای دیــدن تــو دیــن مــن وی روی تــو ایمــان
مــن
بــی پــا و ســر کــردی مــرا بیخــواب و خــور
کــردی مــرا
در پیــش یعقــوب انــدر آ ای یوســف کنعــان
مــن
از لطــف تــو چــون جــان شــدم وز خویشــتن
پنهــان شــدم
ای هســت تــو پنهــان شــده در هســتی پنهــان
من
گل جامــه در از دســت تــو وی چشــم نرگــس
مســت تــو
ای شاخهها آبست تو وی باغ بیپایان من
یــک لحظــه داغــم میکشــی یــک دم بــه باغــم
میکشی
پیــش چراغــم میکشــی تــا وا شــود چشــمان
مــن
ای جــان پیــش از جانهــا وی کان پیــش از
کانهــا
ای آن بیش از آنها ای آن من ای آن من
چــون منــزل مــا خــاک نیســت گــر تــن بریــزد
بــاک نیســت
اندیش ـهام افــاک نیســت ای وصــل تــو کیــوان
مــن
بر یاد روی ماه من باشد فغان و آه من
بــر بــوی شاهنشــاه مــن هــر لحظـهای حیــران
مــن
ای جــان چــو ذره در هــوا تــا شــد ز خورشــیدت
جد ا
بی تو چرا باشد چرا ای اصل چارارکان من
ای شــه صــاح الدیــن مــن ره دان مــن ره بیــن
من
ای فارغ از تمکین من ای برتر از امکان من
مولوی

چیست در همهمه دلکش برگ
چیست در بازی آن ابر سپید
روی این آبی آرام بلند
که ترا می برد اینگونه به ژرفای خیال
چیست در خلوت خاموش کبوترها
چیست در کوشش بی حاصل موج
چیست در خنده جام
که تو چندین ساعت
مات و مبهوت به آن می نگری
نه به ابر
نه به آب
نه به برگ
نه به این آبی آرام بلند
نه به این خلوت خاموش کبوترها
نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام
من به این جمله نمی اندیشم
من مناجات درختان را هنگام سحر
رقص عطر گل یخ را با باد
نفس پاک شقایق را در سینه کوه
صحبت چلچله ها را با صبح
بغض پاینده هستی را در گندم زار
گردش رنگ و طراوت را در گونه گل
همه را میشنوم می بینم
من به این جمله نمی اندیشم
به تو می اندیشم
ای سراپا همه خوبی
تک و تنها به تو می اندیشم
همه وقت ...همه جا...
مــن بــه هــر حــال کــه باشــم بــه تــو مــی
اندیشــم
تو بدان این را تنها تو بدان
تو بیا...
تو بمان با من تنها تو بمان
جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب
من فدای تو به جای همه گلها تو بخند
اینــک ایــن مــن کــه بــه پــای تــو درافتــاده ام
بــاز
ریسمانی کن از آن موی دراز
تو بگیر
تو ببند
تو بخواه
پاسخ چلچله ها را تو بگو
قصه ابر هوا را تو بخوان
تو بمان با من تنها تو بمان
در دل ساغر هستی تو بجوش
من همین یک نفس از جرعه جانم باقیست
آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش
فریدون مشیری
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بهار سفری دیگر است

بهــار اولیــن صفحــه از دفتــر هســتی اســت .آغازگــر اســت چــون
ابتـدای روز ،چــون خورشــید کــه بــا انتشــار نــورش  ،نویدبخش و
روح بخــش اســت و حیــات را جــان مــی دهــد کــه اگــر جــز
ایــن بــود سرسلســله دار فصلهــای ســال نبود.
بهــار از دیــد مــن ســفری دیگــر اســت .ســفری به
خویشــتن خویــش ،بــه انجــام داده هــا  ،بــه دل
شکســتنها و دل خندانــدن هــا .ســفری بــه
درون انســانیت خویــش .بــه نگــرش
هــا و تغییـرات ،بــه باورهــا.
بهار ســفری اســت بــه ٌکنه هســتی،
اگــر بــاورش داشــته باشــی و اگــر
اهــل جســتجو و تکاپــو باشــی.
چشــمان جســتجوگر انســان مـدام
در پــی کشــف اســت .در پــی بدســت
کاویــدن
آوردن  ،در پــی کاویــدن.
ِ
پیرامــون خــود و درون خــود .پــس
نیازمنــد َمطلعــی اســت .ب ـرای شــروع .
بــرای جانــان خــود  ،بــرای بیدارشــدن از خــواب
زمســتانی خــود و چــه زمانــی بهتــر از بهــار.
بهــار دل را رمضــان خواندنــد و در آن روح را بخشــیدند به این کالبد
خاکــی .بــه پشــتوانه بهــار دلهــا  ،بهــار عینــی را نیز به انســان بخشــیدند باشــد که
بــه تزکیــه جســم و افــکار خویــش نیــز بپــردازد .چــه مخلــوق پیچیــده ای اســت
ایــن انســان کــه نیازمنــد دو بهار اســت .چشــمان جســتجوگرش در پهنه دشــتها و
کوههــا چیــزی جــز رفتــن و ناپدیــدی خـزان و زمســتان را ندیــد .روح لطیفــش در
پــس ایــن چشــمان ،دســتخوش ســردی میشــد اگــر نـوای دل انگیز بلبلــی ،نوید
رســیدن بــاد بهــاری را بشــارت نمــی داد .چــه بســا دیــدن ســبزی درختــان و گلهــا
طـراوت را نیــز بــه روح خســته اش بخشــد .کالبــدش جــان مــی گیــرد از نـوای دل
انگیــز بــاران و چــه تفــاوت اســت بیــن بــاران خـزان و بــاران بهــاران...
عالَــم خــود کالس درس اســت .خــرم آن کــس که در این کالس ســربلند باشــد.
مگــر نــه اینکــه مــا آدمیــان در پــی تحــول و تغییریــم کــه اگــر جز ایــن بــود َحول
حســن الحــال را در زمــان تحویــل ســال از معبودمــان نمــی خواســتیم.
حالنــا اٍلــی اَ َ
َ
عالَــم خــود کالس درس اســت چــون اســتاد عالــم بــا اســتفاده از شــهود عینــی به
مــا تعلیــم مــی دهــد و خاطــر نشــان می کنــد کــه اگــر خواســتار تغییــری از زمین
خفتــه  ،بوتــه خشــک شــده  ،درخــت تکیــده و بلبــل غزلخـوان ،یــاد بگیــر ...بقول
حافظ شــیرازی :
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟
به دست مردم چشم  ،از رخ تو گل چیدن
بنابرایــن اگــر طبیعــت شــکوفا مــی شــود ما نیــز مــی توانیم شــکوفا شــویم .اگر

بهــار فصــل ســر زندگــی اســت چـرا مــا از ایــن درس غافــل باشــیم .چـرا اشــرف
مخلوقــات کــه بــا اراده اش هرآنچــه را کــه بخواهــد دگرگــون انجــام مــی دهــد
مشــمول ایــن قاعده نباشــد.
بقول سعدی شیرازی :
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار
کم از بلبل مستی تو بنال ای هشیار
بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوقنه
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
آخر ای خفته! سر از خواب
خبرت هست که مرغان سحر می گویند
جهالتبردار
از نــگاه عارفانــی چــون «موالنــا» كــه در همــه ذرات هســتی ،بــه دقــت و
ژرفانديشــی مــی نگرنــد و از هــر پديــده ،درســی فـرا میگيرنــد ،حركــت رو بــه
بــاالی شــاخه درخــت نيــز نكتـهای بـراي آموختــن دارد؛ شــاخه درخــت رو بــه باال
مـیرود تــا بــه مــا بيامــوزد كــه شــما نيــز حركتــی رو بــه بــاال داشــته باشــيد و بــه
«اصــل» خــود بازگرديــد؛ چ ـرا كــه از بــاال آمديــد و نيــز بــه مــا ميآمــوزد كــه
«اصــل» شــما از المــكان اســت؛ جايــي فراتــر از مــكان و بيــرون از تنگنــای مــاده.
چون درخت ،از زير خاكی دستها باال كنم
در هوای آن كسي كز وی هوا بشناختم
اي شكوفه تو به طفلی ،چون شدی پير تمام
گفت رستم از صِ با تا من صبا بشناختم
شاخ ،باال زآن رود زيرا ز باال آمده است
سوي اصل خويش يازم كاصل را بشناختم
زير و باال چند گويم ،المكان اصل من است
من نه از جايم ،كجا را از كجا بشناختم
نی،خموش کن،در عدم رو ،در عدم ناچیزشو
چيزها را بين كه از ناچيزها بشناختم
یکــی از چیزهایــی کــه بـرای شــخص خــودم بســیار تفکــر برانگیــز اســت زمان
خــروج جوانــه هــر گل و گیاهــی از ســطح خــاک اســت .تاحــاال دقــت کــرده ایــد؟؟
خــروج هــر جوانـهای از دل خــاک و دانـهاش همـراه بــا یــک تعظیــم اســت .یــک
تعظیــم بــه محضــر خالــق خــود .نوعــی کســب اجــازه بـرای بلنــد کــردن ســر در
پیشــگاه پرعظمــت او .و پــس از ورود بــه ایــن دنیــا هــم تا لحظــه آخــر زندگی اش
دســتانش را بــه نشــانه خضــوع بــه ســوی او دراز مــی کنــد .اوئــی کــه در آســمانها
در جســتجویش اســت .اوج ایــن تعظیــم هــا در بهــار اســت .خــروج هـزاران هـزار
جوانــه و صعــودی بــه آســمان .آیــا ایــن فــرود و فـراز کالس درســی نیســت بـرای
ما ســاکنان زمینــی ؟!
بهار اولین صفحه از دفتر هستی است .بهار از دید من سفری دیگر است.
سفریبهخویشتنخویش.
تدان این اولین صفحه از دفتر هستی را ...
غنیم 
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ســه چهــار روز بیشــتر از اســفند باقــی نمانــده بــود و
زمســتان داشــت آخریــن نفسهایــش را میکشــید....
هنــوز هـوا ســرد بــود و گوشــه کنــار حیــاط و کوچــه و
خیابــان بــرف هفتــه پیــش دســت نخــورده مانــده بــود.
زیــر کرســی نشســته بــودم و صفحــه هــای پیــک
نوروزیــم را ورق میــزدم ،همیشــه از ایــن چند روز تعطیلی
تــا عیــد بیشــتر کیــف میکــردم خونــه تکونــی امســال
هــم بــه لطف و همــت مــادر و مــادر ثریــا امســال زودتر
از ســالهای قبــل تمــام شــده بــود در نتیجــه کیــف این
چنــد روز تعطیلــی بیشــتر هــم شــده بود.
لحــاف کرســی رو تــا روی کمــرم کشــیدم و پیــک
نــوروزی رو روی صورتــم گذاشــتم...
صـدای جیــر جیــر در آمــد و متعاقــب آن صـدای مادر
کــه وارد خونــه میشــد ،نیم خیــز شــدم و پیــک را از روی
صورتــم پاییــن آوردم و نگاهــش کردم.
بلــوز کاموایــی زغــال ســنگیش رو پوشــید و در حالــی
کــه دکمــه هاشــو میبســت گفــت ســاعت یــازده بــرو
نونوایــی و پــول گذاشــت رو کرســی ...و ادامــه داد زنبیــل
تــو آشــپزخونه اســت یــادت نــره مــن دارم بــا مــادر ثریــا
میــرم بــازار ..چــادرش روســرش کشــید و دوبــاره گفــت:
اگــه ایــن محمــد ذلیل مــرده زودتــر اومــد بگــو اون بره،
وگرنــه خــودت بــرو ...فهمیــدی بــاز هـزار بــار نگم هــا...
بازبون بی زبونی گفتم چشم ....و مادر رفت...
مــادر کــه رفــت ،حوصلــه ام از پیــک نوروزی هم ســر
رفــت ...یهــو فکــری از ذهنــم گذشــت ،در صندوقچه رو
بــاز کــردم جعبــه کفــش نویــی را کــه مــادر بـرای عیــد
برایــم خریــده بــود را بــاز کــردم و خیــره شــدم بــه
کفشهــای قرمــز پاشــنه دار داخلــش کــه یــک پاپیــون
خوشــگل روشــون داشــت و بنــدش یــک ســگک
طالیــی داشــت...
نگاهــی بــه در انداختــم مطمئــن بــودم کــه فعــا مادر
نمیــاد ،بـرای همیــن کفشهــا رو پوشــیدم تــوی خونــه

بـرای خــودم راه میرفتــم و کیف میکــردم...
تــو حــال خــودم بــودم کــه ص ـدای محمــد را از تــو
حیــاط شــنیدم ،کفشــها رو زیــر لحــاف کرســی پنهــان
کــردم کــه محمــد اومــد تــو ،منــم زودی گفتــم :مامــان
گفتــه بــری نونوایــی ...محمــد چشــمش افتــاد بــه جعبه
کفــش و گفــت :اگــه بــه مامــان نگفتــم هنــوز عیــد
نشــده کفــش نوهــات رو برداشــتی..
و خــودش پریــد از تــوی صندوقچــه لبــاس عیــدش
رو برداشت و پوشید و گفت اگه به م
امــان نگــی منــم بهــش نمیگــم و درحالــی کــه
داشــت اینــو میگفــت جلــو آیینــه ایســتاد و شــروع کرد
بــه ژسـتهای مختلــف و دوبــاره گفــت نونوایــی هــم
خــودت بــرو وگرنه بــه مامان میگم کفشــاتو پوشــیدی...
عصبانــی شــدم و گفتــم :مامــان گفــت اگــه تــو اومــدی
بــه تــو بگــم بــری ...اصــا چـرا خــودت لبــاس نـوات
پوشــیدی؟ منــم بــه مامــان میگــم....
محمــد بــی اعتنــا بــه حرفــام گفــت :بــه مــن چــه
مامــان بــه تــو گفتــه من کــه نبــودم خونــه ،و بــا همون
لبــاس رفــت بیــرون و داد میــزد اگــه بــه مامــان بگــی
پیکــت و پــاره میکنــم ...
ســاعت نزدیــک یــازده بــود لباس پوشــیدم،به کفشــام
نگاهــی انداختــم اونــا رو تــو جعبــه شــون گذاشــتم ولی
بــا خــودم گفتــم تــا نونوایــی میپوشمشــون کهنــه
نمیشن...
کفشــارو پوشــیدم ،محمــد تــو کوچــه نبــود ،آروم و بــا
یداشــتم از بغــل دی ـوار راه میرفتــم
احتیــاط قــدم برم 
چــون وســط کوچــه گل بــود تــو چالــه چولههــا پــر
گلوالی بــود.....
کفشــا بـرای پــام کمــی بــزرگ بــود و لــق میــزد ولی
راه رفتــن باهاشــون خیلــی هیجــان انگیز بــود .همینطور
کــه خوشــحال و بیخیــال قــدم میــزدم و بــه کفشــام و
زیباییهــاش فکرمیکــردم ...چنــد قــدم مانــده بــه کوچه

روشندل و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید

نونوایــی از ســر پیــچ یــه ســگ ســیاه بــزرگ جلــوم
ســبز شــد شــروع کــرد بــه واق واق کــردن و بنــد دلــم
پــاره شــد جیــغ کشــیدم شــروع کــردم بــه دویــدن ،کــه
صـدای محمــد شــنیدم کــه داد میــزد :بیــا ایــن طــرف
آتنــا بیــا ایــن طــرف ....بــه ســمت محمــد دویــدم اصال
بــه پشــت ســرم نــگاه نمیکــردم ،اون طــرف خیابــون از
جــوی آب پریــدم چــون اونطــرف زمیــن بلندتــر و گلی
بــود پــام ســرخورد و لنــگ کفشــم افتاد تــو جــوی آب....
اون یکــی لنــگ کفشــم هــم حســابی گلــی شــده
بــود ....محمــد کنــار جــوب دنبــال کفشــم میدویــد....
ســگ اونطــرف انــگار نــه انــگار کــه چــه بالیی ســرمن
آورده داشــت راهــش رو میرفــت.....
صورتــم پــر اشــک شــده بــود از جــا بلنــد شــدم کــه
دیــدم قبــل از پــل محمــد تــو جــوب آب پرید و کفشــم
گرفت....
خیــس و خســته و گلــی بــه خونــه برگشــتیم ...محمد
چـراغ عالالدیــن رو روشــن کــرد مــن لبــاس محمــد رو
چـراغ گرفتــم تــا خشــک بشــه ،محمــد هــم کفشــای
گلــی منــو تمیــز کــرد ..کفشــا رو گداشــتم زیــر کرســی
تــا خشــک بشــن ...محمــد لبــاس عــوض کــرد و رفــت
نونوایــی انــگار دلــش برام حســابی ســوخته بــود ...فیتیله
چـراغ پاییــن دادم تــا شــعله کــم بشــه بعد لبــاس محمد
گداشــتم رو چـراغ رفتــم زیــر کرســی و چشــام و بســتم
و بــه اتفاقــات نیــم ســاعت پیــش فکــر میکردم....کــه
بویــی بــه مشــام خــورد ...ای وای لبــاس محمــد کمــی
ســوخته بــود ...ســر آســتین و لبــه پاییــن لباس ســوخته
بــود ،لبــاس نویــی کــه ســوختگی نارنجــی رنگــش منو
همیشــه یــاد دســته گلهــای اون روز و فـداکاری محمد
مــی انداخــت...
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محمد تقی حمزه ای
jafar.hamzei@yahoo.

خوشــبخت تریــن و جورتریــن زوج
ایــران در تهران(ایــام عیــد)
شــما خواننــده گرامــی مــی توانیــد
جــزو دعــوت شــدگان ایــن مجلــس
عروســی در ایــام عیــد امســال باشــید.
چنــد لحظــه خــود را در فضــای دوم
فروردیــن مــاه  1283حــس کنیــد (این
کارت دعــوت شماســت).

عــروس خانــم  -نــام :عصمــت  ،نــام پــدر:
ناصــر ،ســن عــروس 9 :ســال ،شــغل :خانــه دار،
شــغل پــدر :شاهنشــاهی ،جــد :فتحعلــی
آقـــا دامـــاد -نــام :امیــر ،نــام پــدر :دوســت علــی ،ســن
دامــاد 20 :ســال ،شــغل :همــکار پــدر ،شــغل پــدر :خزانــه
داری ،جــد :بایزیــد بســطامی
هدیــه خواســتگاری -دو میلیــون قــران همــراه بــا جــام هــای زرین و لبــاس های
فاخــر بــرای خانــواده ی عــروس خانم
راوی عروســی -ســرکار خانــم مــادام کارال ســرنا از نویســندگان و جهانگــردان
مشــهور فرانســوی کــه خــود در مجلــس عروســی شــرکت داشــته اســت .او بــه
زبــان فرانســه یادداشــت هایــش را نوشــته ،اعتمادالســلطنه آن هــا را بــه فارســی
ترجمــه کــرده و بــرای ناصرالدیــن شــاه خوانــده ،او هم تشــکر خــود را ابــراز نموده
اســت .پروفســور هانــری ماســه ایــران شــناس فرانســوی  26بــار در کتابــش
(اعتقــادات ایرانیــان) بــه نوشــته هــای مــادام ســرنا اســتناد کــرده اســت.
آمــار مهمان هــا -کل اهالــی محتــرم تهران(خانــم ها-آقایان-فرزنــدان) مقامات،
ثروتمنــدان ،بازارایــان ،کارگــران ،ســربازها بــه قــول مــادام ســرنا ده روز شــادی
بــرای دارا و نــدار.
مهریــه -یــک جلــد قــرآن طــا کــوب ،آینــه شــمعدان طالیــی یاقــوت نشــان،
پنــج میلیــون ســکه طــا همــراه بــا لــوازم ســفره ی عقــد و کاروانــی از البســه ی
زریــن و ظــروف گرانبهــا
جهیزیــه -کاروانــی بــه مــدت ده روز اســباب و وســایل زندگــی حمــل کــرده و به
قصــر عــروس خانــم در شــمال تهــران مــی بردند.
شــرط ضمــن عقــد -آقــا دامــاد بــه هیــچ وجــه مجــاز نیســت بــر ســر عصمــت
خانــم هــوو بیــاورد.
نظــر عــروس و والدیــن او :پذیــرش و قبــول فــوری از جانــب آن هــا زیــرا
میدانســتند پــدر دامــاد بــا پــارو پــول هایــش را مــی شــمارد نــه بــا دســت.
پذیرایــی و چراغانــی -کلیــه مســیرهای رفــت و آمــد مهمانهــا را فــرش کــرده

بودنــد دیوارهــا را بــا پارچــه هــای رنگــی تزئیــن نمودند
میلیــون هــا عــدد شــمع بــر ســر کوچــه و بــازار هــا
روشــن نگــه داشــته مــی باشــد .همــه گونــه خوردنیها اعــم از
شــیرینی و شــکالت و نقــل و شــربت بــه وفــور در اختیــار مــردم
بــر ســر کوچــه هــا و بازارهــا تقدیــم مــی شــد .صبحانــه و ناهــار
و شــام در محــات تعییــن شــده در اختیــار مــردم قــرار مــی گرفــت .مطربــان بــا
رقــص و پایکوبــی لــوازم نشــاط و تفریــح را آمــاده مــی کردنــد.
وســیله نقلیــه رفــت و آمــد عــروس و دامــاد -یــک عــدد فیل ســفید که از کشــور
هنــد خریــداری شــده بــود پــس تزئینــی و آمــاده ســازی در اختیــار عــروس و
دامــاد بــود آنهــا بــا ســوار شــدن بــر ایــن فیــل ســفید از بــازار و کوچــه هــا عبــور
مــی کردنــد و مــردم بــر ایشــان کــف مــی زدنــد .در بــازار آنقــدر نقــل بر سرشــان
ریختــه مــی شــد کــه کــف بــازار ســفید مــی شــد.
همراهــان :کلیــه مســئوالن نظــام صاحــب مناصــب و مقامــات هــر روز پشــت
ســر فیــل (عــروس و دامــاد) را در کوچــه و بــازار همراهــی مــی نمودنــد و تــا جلــو
حجلــه قصــر ایــن تشــریفات ادامــه داشــت.
ارســال تحــف و هدایــای مــردم -از جانــب اقــوام و خویشــان دو طــرف آن قــدر
هدیــه و تحفــه هــای گرانبهــا تقدیم شــده بــود که تــا ده روز مســئوالن عروســی
فهرســت بــرداری مــی کردند.
ناصرالدیــن شــاه در زیــر کارت دعــوت ســپه ســاالر اعظم «نخســت وزیــر وقت»
نوشــته بود :
		
دوست به دنیا و آخرت نتوان داد
صحبت یوسف به از دراهم معدود
خواننــده محتــرم چنانچــه عروســی بــه شــما خــوش گذشــت از اظهــار نظــر
پیرامــون متــن دریــغ نفرماییــد.

منبع :سفرنامه مادام کارال سرنا :ترجمه علی اصغر سعیدی
مهم نیست که چه می خواهید بکنید ،مهم این است که در این لحظه چه می کنید

چشمانتظار

شــما منتظریــد .اونــم منتظره .پشــت نرده هــای آهنی آسایشــگاه .همه لحظه شــماری
رســیدن ســال جدیــد و دارن ،اون همونطور .شــما منتظــر تولد فرزندتونیــد ،اونم منتظره.
نگاهــش و از تــو خیابــون برنمــی داره .صورتــش رو بــه زور از بیــن نــرده هــای آهنی به
ســمت خیابــون کــرده و بــا دودســتش میلــه هــای آهنی اطـراف رو چســبیده کــه انگار
مثــل قنــاری تــو قفس شــوق آزادشــون داره .هرکســی چشــم بــه راهــه .اون چشــم براه
خانـواده ش .پــدر و مــادرش هــم فــوت کردنــد و از خانـواده ش بـراش فقــط یــک برادر
مونــده .ســه چهــار ســال بعــد از فــوت والدیــن اونــو آوردن آسایشــگاه .از همــون لحظــه
ای کــه میشناســمش چشــم بـراس ،منتظــره .هــر روز صورتــش و بــه نــرده های ســرد
و آهنــی آسایشــگاه میچســبونه و رفــت و آمــد ماشــین هــارو نــگاه مــی کنــه بــه امیــد
اینکــه بیــان دنبالــش ســاعتی ببرنش پیش خودشــون .شــماهم منتظریــد .شــوق دارید.
حــس خــوب خریــد آخر ســال بـرای عیــد ،حســیه کــه اون نـداره .اون بیشــتر وقتش و
پشــت نــرده هــای آسایشــگاه منتظــره .شــوق خرید کفش و لباســای عیــد و داریــد .اون
شــوق یــک ســاعت بیــرون رفتــن رو .شــیرینی ،آجیــل و شــکالت براتــون حــس عیــد
دیدنــی و دیــد و بازدیــد رو داره و اون حســرت یــک دیــد و بازدیــد ســاده رو .درخــت هــا
تــو روزهــای آخــر ســال بــه نــدرت شــروع بــه شــکوفه زدن مــی کنن تــا نوید رســیدن
بهــار رو بــه مــا بــدن و اون بــی تفــاوت نســبت بــه عــوض شــدن فصــل ها .ســبزه می
خریــد ،ماهــی قرمــز مــی خریــد به اســتقبال ســال جدیــد مــی ریــن ،اون هر ماشــینی
کــه مــی بینــه به امیــد اینکــه برادرشــه.
هیچوقت از نگاه اون منتظر بودید؟ هیچوقت از نگاه اون لحظه شماری کردید؟
شــما لحظــه شــماری می کنیــد بـرای به دنیــا اومــدن فرزندتــون .هرچــی بــه روزهای
آخــر مــی رســید مــی گیــد چــه ســخته انتظــار .امــا اون کــه هیــچ وقــت انتظــارش بــه
ســر نمیرســه چــی بگــه ،انتظــارش تمومــی نـداره .فرزندتــون به دنیــا میاد تموم میشــه
تمــام انتظــار کشــیدنتون ،یادتــون مــی ره تمام ســختی هــاش ،اون در پی انتظــار بعدی
انتظار میکشــه.
عیــد میشــه .برامــون گل میارن-شــیرینی میــارن و اون همونطــور صورتــش رو از بیــن
نــرده هــا بــه بیــرون گرفتــه تــا خانـواده ش بیــاد اونــو بــه بیــرون ببــره .بـرای اینکــه
بفهمیــد انتظــار اون جنــس دیگــه ای هــم داره ،بــه جــای اون ســاعت هــا خیره بشــید

داستان کوتاه
منبعاینرنت

بــاز کــن و مریــض صلواتــی بپذیــر ...نمی دانیــد چقدر
ثواب دارد!
صورتــش را بوســیدم و در حالــی کــه گریــان شــده
بــودم ،خــودم را درون اتومبیلــم انداختــم و بــه منــزل
رفتــم .دگرگــون شــده بــودم ،مــا کجــا ایــن هــا کجا؟!
از آن روز دادم تابلویــی در اطــاق انتظــار مطبم نوشــتند
بــا ایــن مضمــون:
«شب های جمعه مریض صلواتی می پذیریم»...
دوســتان و آشــنایان طعنــه ام زدنــد ،امــا گفتههــای آن
دســت فــروش در گوشــم همیشــه طنیــن انـداز بــود :
بــا خـدا معاملــه کن خـدا پولــت را چنــد برابــر میکند
و خــودت نمــی فهمــی! راســتى یــک سـوال  :شــغل
شــما چیست؟

رضابرآبادی

بــه خیابــون ،ســاعت هــا خیــره بشــید به رفــت و آمد ماشــین هــا ،ســاعت هــا پاهاتون،
چشــم هاتــون دلتــون پابــه پــای شــما چشــم انتظــاری بکشــه بــی هیچ خســتگی بی
هیــچ ناامیــدی .یکــی براش نــه مــاه انتظاره یکی یکســال یکی هــم چندســال باالخره
بــه ســر میرســه تمــوم میشــه ســختی هاش.
جنس انتظار اون ،جنس چشم براهی یک عمره.

پندارها ،فرماندهان دنیای ما هستند
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مــن دکتــر س.ص متخصــص اطفال هســتم ...ســال
هــا قبــل چکــی از بانــک نقــد کــردم و بیــرون آمــدم،
کنــار بانــک دستفروشــی بســاط باطری ،ســاعت ،فیلم
و اجنــاس دیگــری پهــن کــرده بود.دیدم مقـداری هم
ســکه دو ریالــی در بســاطش ریختــه اســت ...آن زمان
تلفــن هــای عمومــی با ســکه هــای دو ریالــی کار می
کردنــد؛ جلــو رفتــم یــک تومــان بــه او دادم و گفتم دو
ریالــی بــده ...او بــا خوشــرویی پولــم را با دو ســکه بهم
پــس داد و گفــت  :ایــن هــا صلواتــی اســت!!!
گفتم  :یعنی چه؟
گفــت  :بـرای ســامتی خــودت صلـوات بفرســت و
ســپس به نوشــته روی میــزش اشــاره کــرد« .دو ریالی
صلواتــی موجود اســت».
بــاورم نشــد ،ولــی چنــد نفــر دیگــر هــم مراجعــه
کردنــد و بــه آنهــا هــم
گفتــم :مگــر چقــدر درآمــد داری کــه ایــن همــه دو
ریالــی مجانــی مــی دهــی؟
بــا کمــال ســادگی گفــت ۲۰۰ :تومــان کــه  ۵۰تومــان
آن را در راه خـدا و بـرای ایــن کــه کار مــردم راه بیفتــد

دو ریالــی مــی گیــرم و صلواتــی مــی دهــم...
مثــل اینکــه ســیم بــرق بــه بدنــم وصــل کردنــد ،بعد
از یــک عمــر کــه ب ـرای پــول دویــدم و حــرص زدم،
دیــدم ایــن دســت فــروش از مــن خوشــبخت تــر
اســت؛ کــه یــک چهــارم از مالــش را بـرای خـدا مــی
دهــد ،در صورتــی کــه مــن تاکنــون بــه جــرأت مــی
توانــم بگویــم یــک قــدم بــه راه خـدا نرفتــم و یــک
مریــض مجانــی نیــز نپذیرفتــم!!! احساســاتی شــدم و
دســت کــردم ده تومــان بــه طــرف او گرفتــم.
آن ج ـوان بــا لبخنــدی مملــو از صفــا گفــت  :ب ـرای
خـدا دادم کــه شــما را خوشــحال کنــم .ایــن بــار یک
اســکناس صــد تومانــی بــه طرفــش گرفتــم و او بــاز
همــان حرفــش را تکـرار کــرد !..مــن که خیلــی مغرور
تشــریف دارم مثــل یخــی در گرمــای تابســتان آب
شدم…
به او گفتم  :چه کاری می توانم بکنم؟
گفــت  :خیلــی کارهــا آقــا! شــغل شــما چیســت؟
گفتــم :پزشــکم؛
گفت :آقای دکتر شب های جمعه در مطب را
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اوتیسـم

 -1عوامــل مختلفــی در بــروز اوتیســم نقــش دارنــد امــا
مهمتریــن علــت آن ت ـوارث اســت .جهــش هــای ژنتیکــی
در کنــار بحــث تـوارث ژن هــا در بــروز ایــن اختــال دخیــل
اســت .موضــوع مربــوط بــه یــک ژن هــم نیســت و ژن های
مختلــف و تعامــل آنهاســت کــه باعــث بــروز اوتیســم مــی
شــود.
ایــن بیمــاری هنوز مرموز اســت و ناشــناخته های بســیاری
در مــورد آن وجــود دارد .تحقیقــات زیــادی در ایــن زمینه انجام
شــده و علــل مختلفــی مثل برخــی کمبودهــای تغذیـهای در
دوران بــارداری یــا ســن والدیــن یا حتــی برخی بیمــاری های
یداننــد کــه هیــچ
دوران نــوزادی و  ...را در بــروز آن دخیــل م 
یــک صــد در صــد مــورد تایید نیســت.
والدینــی کــه یــک کــودک مبتــا بــه اوتیســم دارنــد ،بــه
احتمــال  ۲۰درصــد کــودک بعــدی آنهــا نیــز ایــن بیمــاری
را خواهــد داشــت.
اگــر دو بچــه در یــک خانـواده مبتــا بــه اوتیســم باشــند،
احتمــال خطــر بیشــتری ب ـرای بچــه ســوم میباشــد.
 -2آمــار نشــان میدهــد در مناطــق صنعتــی میزان شــیوع
اوتیســم بیشــتر اســت .در بیماریهــای جــدی روانپزشــکی
کنــاره گرفتــن از شــهر و ورود بــه روســتا باعــث مــی شــود
فــرد زندگــی بهتری داشــته باشــد چــون زندگــی در شــهر به
مهــارت هــای بیشــتری نیــاز دارد.
در معاینــه پزشــک خواهــد دیــد که کودک شــما بــه حرف
زدن ،لبخنــد زدن و ...چگونــه پاســخ میدهــد .آیــا او آهســته
حــرف میزنــد و یــا برعکــس پرحرفــی میکنــد؟
مشــکالت و یــا تاخیــر در صحبــت کــردن کودکتــان را
میتوانیــد بــا گفتــار درمــان مطــرح کنیــد .آزمایــش شــنوایی
نیــز الزم اســت.
بیشــتر بچههــای اوتیســمی ،درنهایــت صحبــت خواهنــد
کــرد ،امــا دیرتــر بــه حــرف در مــی آینــد.
 -3توانایــی کــم روابــط اجتماعــی یکــی از مهمتریــن
مشــکالت ایــن کــودکان میباشــد .روانشــناس بــا
آموزشهــای ویــژه میتوانــد در ایــن امــر کمــک کنــد.

طبــق آمــار رســمی ســازمان جهانــی
بهداشــت ،در ســال  1975از هــر  5هــزار
نفــر ،یــک نفــر بــه اوتیســم مبتــا بــوده
امــا در ســال  2004ایــن میــزان بــه یــک در
 166نفــر رســیده و در ســال  2014از هــر 42
کــودک یــک نفــر مبتــا بــه اوتیســم بوده
اســت.

ایــن کــودکان از نــگاه کــردن بــه چشــم دیگ ـران (حتــی
والدینشــان) اجتنــاب میکننــد.
آنهــا بــر چیــزی تمرکــز میکننــد و چیزهــای دیگــر
-7متاســفانه والدیــن برخــی از کــودکان دچــار اوتیســم
در اطرافشــان را نادیــده میگیرنــد .آنهــا حتــی از حــرکات،
اشــارهها و حــاالت چهــره بـرای برقـراری ارتبــاط بــا دیگـران واقعیــت را انــکار میکننــد چــون پذیــرش ایــن موضــوع
ســخت اســت امــا بــا ایــن کار فقــط کــودک شــان را از دوران
اســتفاده نمیکننــد.
 -4در رونــد طبیعــی رشــد ،کــودکان بــه محــض آنکــه طالیــی درمــان محــروم مــی کننــد؛ در صورتــی کــه اگــر
آمــوزش هــای الزم ،بــه موقــع بــه کــودک در ســن طالیــی
داده شــود ،احتمــال طبیعــی تــر شــدن رفتارهــا وجــود دارد.
-8ســن طالیــی درمــان اوتیســم تــا قبــل از  5س ـالگی
اســت .هــر چــه در ســن پایین تــری اختــال تشــخیص داده
و بازتوانــی هــا شــروع شــود ،احتمــال طبیعــی شــدن بیشــتر
اســت امــا بایــد بپذیریــم کــه ایــن کــودکان همیشــه تــا
حــدودی بــا ســایر همســاالن خــود متفــاوت هســتند.
-9مطالعــات نشــان داده اســت مصــرف ویتامیــن  B 6و
«مــن» را درک مــی کننــد ،دیگــر از «نــام خــود» بـرای بیــان
خواســته هایشــان اســتفاده نمــی کننــد در حالــی کــه کودک  ،12Bمنیزیــم و ســلنیوم نیــز در ایــن بیمــاران مفیــد اســت.
مبتــا بــه اوتیســم شــناختی از «مــن» نـدارد و خــود را بــا نام بــه همیــن دلیــل توصیــه مــی شــود افـراد مبتــا به اوتیســم
صـدا مــی زنــد؛ مثــا مــی گویــد« :بــه علــی آب بدیــد!» از منابــع غنــی از منیزیــم ماننــد ســویا ،اســفناج ،بــادام ،تخــم
-5ایــن کــودکان بــه چرخیــدن یــا بــه وســایلی کــه مــی کــدو و آفتابگــردان ،عــدس ،جــو و کلم بروکلی اســتفاده کنند.
حبوبــات و مغزهــا نیــز بــه دلیــل غنــی بــودن از ویتامین B
چرخــد مثــل پنکــه و لباسشــویی عالقمند هســتند و ممکن
اســت ســاعت هــا خــود را بــا تماشــای آنهــا ســرگرم کننــد .توصیــه می شــود.
بهتر اســت ایــن افـراد از مصرف زیاد شــیرینی ،بیســکویت
ممکــن اســت زنجیــری را تــکان دهند یــا به موســیقی های
و ماکارونــی بــه دلیــل دارا بــودن گلوتــن و نیز مصــرف لبنیات
ثابــت واکنــش و عالقــه شــدید نشــان دهنــد.
-6آنهــا بــا اســباب بــازی هــا آنگونــه کــه بایــد بــازی نمی و بســتنی بــه دلیــل داشــتن کازئیــن (پروتئیــن شــیر) اجتناب
کننــد؛ مثــا ممکــن اســت بــه جــای راه بــردن ماشــین های کننــد ،زیـرا گلوتــن و کازئیــن باعــث تشــدید عالئــم بیماری
اســباب بــازی روی زمیــن ،آنهــا را پشــت هــم بچیننــد و قطار می شــود.
کنســرو و غ ـذای آمــاده ،شــکالت ،رنگهــای مصنوعــی
کنند .
ایــن کــودکان یکپارچگی حســی ندارنــد؛ یعنــی در برخی از و فســت فودهــا نیــز مضــر اســت .مصــرف زیــاد میــوه و
آنهــا آســتانه درد بســیار بــاال و در برخــی پاییــن اســت .بعضی ســبزیجات تــازه و نوشــیدن آب کافــی توصیــه مــی شــود.
مطالعــات زیــادی تاثیر مثبت گیــاه جینگکو را نیــز در بهبود
از آنهــا گاهــی متوجــه ســوختگی هــای شــدید نمیشــوند و
برخــی بــا کوچکتریــن ضربــه درد شــدید حــس مــی کنند .شـرایط ایــن بیمــاران نشــان داده اســت .جینگکــو در تقویــت
حافظــه و کمــک بــه تکامــل مغــز مفید اســت.
اوتیسمدرمانپذیراست

منابع-1 :دکتر امیرهومن کاظمی -متخصص طب سوزنی و گیاهان دارویی به نقل از جام جم آنالین
-2هفته نامه سالمت  -سمیه مقصودعلی
دانستن کافی نیست ،باید به دانسته خود عمل کنید

اللــه گیاهــی اســت بــا نــام علمــی  Tulipa spاز خانــواده  Liliaceaeمــی
باشــد .گل هــای اللــه بــه رنــگ هــای متنــوع ســفید ،قرمــز  ،صورتــی یــا زرد
مــی باشــد .روش تکثیــر:
اللــه بــه وســیله کاشــت پیــاز تکثیــر مــی شــود ،در زمــان رشــد ،جوانــه
هــای کنــاری پیــاز رشــد نمــوده  ،غــده هــای جدیــد را تولیــد مــی کننــد.

روش و زمان کاشت پیاز:

مناســب تریــن زمــان جهــت کاشــت پیــاز اللــه ،اواخــر پاییــز اســت  ..بــه
دلیــل اینکــه اللــه گیاهــی آفتــاب دوســت اســت بایــد در محــل هــای آفتــاب
گیــر کاشــته شــود .عمــق مناســب بــرای کاشــت پیــاز در باغچــه  10ســانتی
متــر اســت امــا بــرای پیازهــای درشــت مــی تــوان آنهــا را در عمق  15ســانتی
متــری زمیــن کاشــت .پیازهــا بــا فاصله مناســب کنــار هم کاشــته می شــوند.
جهــت کاشــت پیــاز در گلــدان ،خــاک مناســب (خــاک بــرگ ،ماســه و کمــی
خــاک باغچــه) را در گلدانــی کــه بــرای کاشــت انتخــاب شــده اســت ریخــت
و ســپس پیــاز هــا را نزدیــک ســطح خــاک مــی کاریــم بــه نحــوی کــه جوانــه
آن تقریبــا ممــاس بــا ســطح خــاک باشــد .پــس از کاشــت آبیــاری فقــط  1بار
انجــام مــی گــردد .گلــدان هــا در محلــی خشــک  ،تاریــک و خنــک (دمــای
کمتــر از  10درجــه ســانتی گــراد) بــه مــدت  5-6هفتــه نگهــداری شــوند( در
ایــن مــدت نیــاز بــه آبیــاری مجــدد نیســت) پــس از ایــن مــدت گلدانهــا را به
مکانــی بــا دمــای  24-25درجــه ســانتی گــراد و نــور مناســب منتقل ســاخته
و هــر  3-4روز آبیــاری مــی کنیــم .
خــاک مناســب بــرای کشــت گل اللــه خاکهــای ُرســی ،شــنی میباشــد کــه
در زمســتان آنــرا بــا کــود شــیمیایی مخلــوط کــرده باشــند
در زمینهــای خیلــی ســبک شــنی باید بــه انــدازه کافی کــود گاوی پوســیده
بــا خــاک مخلوط کــرد .
در اینجــا تذکــر و توضیــح مختصــری دربــاره احتیــاج پیــاز بــه ســه عامــل
اساســی الزم و ضــرورت دارد .
این سه عامل عبارتند :تاریکی  ،رطوبت و سرما:
قبل از ظهور جوانه گل و برگ باید گیاه پر ریشه شود .

الله

برای این منظور در مرحله اول باید به گلدانها تاریکی داده شود .
در غیــر اینصــورت یعنــی اگــر گلــدان محتــوی اللــه را از اول مســتقیما در
روشــنائی قــرار دهنــد  ،گل آنهــا غیــر طبیعــی مــی گــردد .
بنابرایــن گلــدان را در زیــر زمینــی خنــک _ بــه جــای زیــر زمیــن ممکــن
اســت از اطــاق خنــک یــا یخچــال اســتفاده نمــود ) کــه در حــدود  ۶درجــه
ســانتیگراد ســرد باشــد بــه مــدت  ۱۰تــا  ۱۲هفتــه قــرار دهنــد .
روی گلدانهــا  ۳ - ۲ســانتیمتر ماســه و روی ماســه مختصــری خــاک نــرم
بریزنــد  .موقعــی کــه شــاخه گل دهنــده  ۲ســانتیمتر بــاال آمد خاک و ماســه
را از روی گلدانهــا برداشــته و آنهــا را در روشــنائی و حــرارت  ۱۲ - ۹درجــه
قــرار میدهنــد
از زمانــی کــه جوانــه گل بــاال مــی آیــد تــا موقــع گل کــردن و تــا پالســیدن
گل بایــد خــاک گلــدان را مرطوب نگهداشــت .
همچنیــن در طــول فصــل رشــد تــا موقــع گل کــردن بایــد رطوبــت زیــاد
بــه گیــاه داده شــود وگرنــه ســاقه کوتــاه مانــده و طبیعــی نخواهــد شــد .
حــال برگردیــم بــه اصــل مطلــب  :مجــددا تکــرار مــی کنیــم کــه در مرحله
اول گلدانهــا را در زیــر زمیــن خنــک میگذاریــم و بعــد از  ۱۰تــا  ۱۲هفتــه
کــه شــاخه گل کمــی بــاال آمــد گلدانهــا را در محلــی کــه  ۱۲ - ۹درجــه
ســانتیگراد حــرارت داشــته باشــد قــرار میدهیــم و فقــط یــک هفتــه در ایــن
محــل میماند
در این مرحله نباید آفتاب شدید باشد .
تغییــر تدریجــی محــل گلدانهــا از تاریکی به روشــنائی بهتــر از آن اســت که
یکدفعــه گلدانهــا را از تاریکــی به روشــنائی ببریم .
بعد ازیک هفته در حرارت  ۱۲ – ۹درجه گلها ظاهر میشوند .
و زمانیکــه رنــگ گلهــا ظاهر شــد حــرارت محــل را بــه  ۱۵درجه میرســانیم
تــا دوام گلهــا زیادتــر شــود .
در هــر حــال پــس از اتمــام گل نبایــد برگهــای اللــه بریــده شــوند و تــا
زمانــی کــه رشــد پیــاز بــه اتمــام نرســیده بایــد آب بــه پیازهــا داده شــود .
بعد از زرد شدن برگها  ،آب دادن به پیاز را قطع می کنند
در حوالــی تیرمــاه کــه برگهــا زرد مــی شــود بایــد پیازهــا را از خــاک
درآورده و چنــد روزی آنهــا را در محــل ســایه  ،خشــک کننــد و بعــد آنهــا را
در اطاقــی روی طبقاتــی پهــن مــی کننــد و در  ۹درجــه حــرارت تــا حوالــی
مهرمــاه نگــه مــی دارنــد .
در مهرمــاه ایــن پیازهــا را در باغچــه میکارنــد تــا ســال آینــده در بهــار
گل بدهنــد .
اگر همین پیازها را مجددا در گلدان بکارند  ،ضعیف خواهند شد .
بهتر است در سال دوم آنها را در باغچه بکارند تا تقویت شوند .

منبع:اینترنت

چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود
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رویدادها

بــه مناســبت روزجهانــی معلولیــن نمایشــگاهی در
15آذر ماه
محــل اداره بهزیســتی ســبزوار برگــزار گردیــد و
آقــای دکتــر محســنی بندپــی ریاســت محتــرم بهزیســتی کل کشــور و
آقــای دکتــر پوریوســف ریاســت محتــرم بهزیســتی خراســان رضــوی بــه
عنــوان مهمانــان ویــژه اداره بهزیســتی از غرفــه هــای بــر پــا شــده بازدیــد
بــه عمــل آوردنــد .همچنیــن آقــای بــرادران فرمانــدار محتــرم و نمایندگان
محترم ســبزوار در مجلس شــورای اســامی و نمایندگان شــورای اســامی
شــهر و شهرســتان ســبزوار نیــز در ایــن مراســم شــرکت داشــتند .غرفــه
آسایشــگاه کــه از کارهــای دســتی مددجویــان تشــکیل شــده بــود هــم بــه
علــت داشــتن کارهــای خــوب و زیبــا مــورد توجــه بازدیدکننــدگان قــرار
گرفــت.

جشــن تولــد متولدیــن دی مــاه بچــه های آسایشــگاه
 30دی ماه
در ایــن روز برگــزار شــد .بــه ایــن بهانــه دخترانمــان
روزی خــوب و خــوش را تجربــه کردنــد .عزیزانــی کــه در ایــن روز بــرای
آن هــا جشــن تولــد گرفته شــد عبــارت بودنــد از فرزانه،نســرین،زهره ،عذرا
و معصومــه ،کــه بــا توجــه بــه فضــای بوجــود آمــده در داخــل ســالن
آسایشــگاه لحظــات خوشــی را گذراندنــد.

 امــروز تعــدادی از مددجویــان و همــکاران مــا جهت 7بهمن ماه ابــراز تســلیت و همچنیــن همــدردی بــا آتش نشــانان
عزیــز کــه در فاجعــه ی پالســکو تعــدادی از همــکاران خــود را از دســت
داده بودنــد بــه ایســتگاه آتــش نشــانی شــهید امیــد عباســی رفتــه و بــا
اهــدای شــاخه هــای گلــی از آن هــا دلجویــی بــه عمــل آوردنــد.

بچــه هــای مؤسســه در محیطــی آرام و زیبــا کــه بــا
 1دی ماه
هنرنمایــی چنــد بانــوی انجمــن بانــوان ایجــاد شــده
بــود شــب یلــدا را بــه جشــن نشســتند .مهمانــان زیــادی شــادی افــزای
محفــل دختــران مــا شــدند .مشــروح ایــن خبــر در صفحــه  5ایــن شــماره
نشــریه نوشــته شــده اســت.

آقــای رضــا ســیدنیا هنرمنــد محبــوب و بزرگــوار
 8بهمن
شــهرمان بــه همــراه اعضــای گــروه دار َوگ در
ایــن روز مهمــان آسایشــگاه بودنــد  .آمــدن گــروه دار َوگ و آقــای رضــا
ســیدنیا باعــث شــادمانی فراوانــی بــرای مددجویــان گردیــد .اصــوال فضــای
آسایشــگاه مــا فضــای شــادی اســت و بــه هــر بهانــه کوچک بســاط جشــن
و شــادمانی بــرای آن هــا مهیــا مــی گرددتــا رنــج تنهایــی آن هــا قابــل
تحمــل گــردد.

نقطه شروع هر دستاوردی ،خواست و اشتیاق است

جلســه انجمــن بانــوان آسایشــگاه درایــن روز برگــزار
 14بهمن ماه گردیــد .بــه امیــد موفقیــت آن عزیــزان در برنامــه
هایــی کــه پیــش رو دارنــد .همچنیــن در ایــن روز بــه مناســبت تولــد
حضــرت زینــب و روز پرســتار در جشــنی ســاده از پرســتاران و مــددکاران
آسایشــگاه تجلیــل بــه عمــل آمــد .در ایــن مراســم کــه بــا جشــن
شــادمانی همــراه بــود مددجویــان هدایایــی کــه تهیــه کــرده بودنــد بــه
پرســتاران عزیزشــان اهــدا نمودنــد.

مراســمی بــه همــت امــام جمعــه محتــرم شــهرمان
 16بهمن ماه بــرای گرامیداشــت یــاد و خاطــره ی شــهدای آتــش
نشــان قهرمــان حادثــه پالســکو در مســجد جامــع برگــزار شــد .دختــران
مــا هــم بــه اتفــاق همــکاران بــا شــرکت در ایــن مراســم و اهــدا شــاخه
هــای گل بــه آتــش نشــانان شــهرمان خــود را در ایــن غم شــریک دانســته
و بعــد از مراســم همکارانمــان مســجد جامــع را بــه دختــران آسایشــگاه
معرفــی کردنــد.

تمامــی کارکنــان آرایشــگاه حوریــا و مدیریــت محترم
 18بهمن ماه در ایــن روز بــه مؤسســه خیریــه مــا آمــده و پیرایــش
مــوی همــه ی مددجویــان مــا را در محــل آسایشــگاه انجــام دادنــد.

دانشــجویان عزیــز دانشــگاه علــوم قرآنــی ســبزوار
 19بهمن ماه بــه اتفــاق اســتادان گرامیشــان در ایــن روز مهمــان
مــا بودنــد و از تمامــی قســمت هــای مؤسســه بازدیــد نمودنــد .همــکاران
در واحــد روابــط عمومــی توضیحــات الزم در هــر بخــش را بــه اطــاع
بازدیدکننــدگان رســانده و آن هــا را بــا مشــکالت کار بــا مددجویــان
آسایشــگاه آشــنا ســاختند.

همــکاران محتــرم اداره بهزیســتی ســبزوار در قالــب
 20بهمن ماه بازدیدهــای دوره ای خــود بــه مؤسســه مــا آمدنــد و
از بخــش هــای اداری و حســابداری و انبــارداری بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
در مــورد کارهــای اداری و حســابداری و انبــارداری هماهنگــی هــای الزم
انجــام شــد .بازدیــد از آسایشــگاه برنامــه ی بعدی همــکاران اداره بهزیســتی
بــود .آثــار رضایــت در تمامــی مراحــل در چهــره ی آنــان پیــدا بــود.
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بهنودفرازمند

24

25

بــه مناســبت روز پیــروزی انقــاب اســامی در
 22بهمن ماه آسایشــگاه امیرالمؤمنیــن(ع) ســبزوار مجلس جشــنی
برگــزار بــود .هنرمنــدان اداره ی ارشــاد اســامی ســبزوار بــه همراهــی
آقــای رضــا شــجاع مقــدم زینــت بخــش جشــن مــا شــدند .ایــن مراســم
بــا هنرمنــدی هنرمنــدان مختلــف شــامل مراســمی چــون رقــص محلی و
اجــرای موســیقی محلــی همــراه بــا دف نــوازی و ُقشــمه نــوازی همــراه بــا
نغمــه هــای محلــی ســبزواری بــود .پــس از دو ســاعت اجــرای برنامــه های
شــادی آفریــن در ســاعت یــک بعــد از ظهــر ایــن مراســم بــه پایان رســید.

پیروزی با کسانی است که پشتکار بیشتری دارند

26

شــما ممکــن اســت تصــور کنیــد کــه ُمــد
شــدن یــک رنــگ در هــر ســال ،چیــزی اتفاقــی
و یــا حاصــل ســلیقه عمومــی اســت .امــا جالــب
اســت بدانیــد کــه انتخــاب رنگ ســال هــم برای
خــودش تشــکیالت و ضوابطــی دارد!
بــرای توضیــح در ایــن مــورد ،بایــد بــه دهههــا
پیــش ،یعنــی دقیقــا ســال  ۱۹۶۳برگردیــم ،در
ایــن زمــان یــک فارغالتحصیــل رشــته شــیمی
بــه نــام الرنــس هربــرت ،یــک سیســتم بــرای
اســتاندارد کــردن رنگهــا ،بنــا نهــاد .بــه هــر
رنــگ ،بــه ایــن ترتیــب ،عــددی اختصــاص داده
میشــد و دیگــر قضــاوت متغیــر مــردم ،باعــث
نمیشــد کــه رنگــی بــا رنــگ دیگــر اشــتباه
گرفتــه شــود.
متعاقــب ایــن کار ،آقــای الرنــس شــرکتی را
تأســیس کــرد و نامــش را پنتــون Pantone
گذاشــت .پنتــون بــه معنــی «همــه رنگهــا»
اســت( .پــن یعنــی همــه و تــون هــم معنــی
رنــگ را میدهــد).
بــه ایــن ترتیــب دیگــر مــردم و صاحبــان
صنایــع مــد ،میتوانســتند بــه صــورت
عینیتــری در مــورد رنگهــا بــا هــم تبــادل
نظــر داشــته باشــند.
بــه زودی ایــن شــرکت بــا تبلیــغ در
هفتههــای مــد نیویــورک بــرای خــود ،شــهرتی
کســب کــرد .ســپس پــای هدایــا و اشــیای بــا
برنــد و مــارک پنتــون بــه میــان آمــد و پــس از
آن فروشــگاهها و بوتیکهایــی بــا ایــن برنــد،
پــا گرفتنــد .حتــی کافــهتریایــی در موناکــو
تأســیس شــد کــه اغذیــه را بــر اســاس رنــگ ،به

مشــتریها پیشــنهاد میکــرد .ایــن کاالهــا یــا
اغذیــه البتــه واقعــا توســط خــود پنتــون تولیــد
نمیشــدند ،امــا تحــت مجــوز و لیســانس ایــن
شــرکت تولیــد و توزیــع میشــدند.
جالــب اســت بدانیــد کــه اســتانداردهای رنــگ
پنتــون ،یکــی از سیســتمهای اســتانداردی
کــه توســط مرجــع بینالمللــی رنــگ یــا
International Colour Authority

 ICAمــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
با این مقدمه میرسیم به «رنگ سال»:
پنتــون هــر ســاله در همایشــی رنــگ ســال
را انتخــاب میکنــد و ایــن رنــگ ،خیلــی زود
توســط طراحــان و صاحبــان صنایــع پوشــاک
و مــد ،مــورد توجــه قــرار میگیــرد و وارد
محصوالتشــان میشــود.
البتــه پنتــون رأســا ،دســت بــه انتخــاب رنــگ
ســال نمیزنــد و ایــن کار را بعــد از نظرخواهــی
از طراحــان دکــور و مــد ،تولیدکننــدگان صنعتی
و خــرده فروشــان انجــام میدهــد.
گاهــی ،فراگیــر شــدن اســتفاده از یــک رنــگ
ســال زمانبــر میشــود و مــدت بیشــتری
طــول میکشــد تــا رنــگ در اذهــان و ســایق
مــردم جــا بیفتــد.
انتشــار اعالمیــه ایــن شــرکت ،یــک رویــداد
ســاالنه اســت کــه بــا دقــت از طــرف صنعــت
مــد و طراحــی بــه عنــوان هدایــت کننــده یــک
رونــد پیگیــری میشــود .ایــن رونــد معمــوال از
طریــق دکوراســیون خانــه ،مــد و طراحــی در
طــول چنــد ســال گســترش مییابــد و بــا
اعــام رنــگ ســال بســیاری از خــرده فروشــان

محصوالتــی بــه ایــن رنــگ را ارائــه میدهنــد.
پنتــون کــه متعلــق بــه شــرکت داناهــر در
واشــنگتن اســت ،دارای یــک سیســتم اســت
کــه بــه تولیــد کننــدگان کمــک میکنــد
تعریــف دقیقــی از رنــگ بــه دســت آوردنــد .ایــن
شــرکت هــر ســال بــا نظرســنجی از طراحــان
دکــور و طراحــان مــد ،و همچنیــن تولیــد
کننــدگان و خــرده فروشــان ،متوجــه میشــود
آنهــا بــرای اســتفاده از چــه رنگــی برنامهریــزی
کــرده انــد و ســپس بــه رهبــری خانــم آیزمــن،
رنــگ ســال آینــده انتخــاب میشــود.
پنتــون برخــی از شــرکای تجــاری خــود را
راهنمایــی میکنــد کــه بــا اســتفاده از رنــگ
ســال ،محصــوالت خــود را تولیــد کننــد
رنگهــای قبلــی پنتــون بــه تیرگــی و ضخامــت
تمایــل داشــتند ،ماننــد بنفــش -صورتــی ارکیــد
انتخــاب شــده بــرای ســال  ،۲۰۱۴و یــا رنــگ
نارنجــی روشــن نارنگــی تانگــو انتخــاب شــده
بــرای ســال  .۲۰۱۲تنهــا دو تــا از  ۱۶رنــگ
انتخــاب شــده از ســال  ۲۰۰۰تاکنــون ،میتوانــد
بــه عنــوان رنگهــای پاســتلی انتخــاب شــود،
آبــی آســمانی ســال  ۲۰۰۳و آبــی نیلگــون ســال
. ۲۰۰۰
انتخابهــای پنتــون در ذهــن مصــرف
کننــدگان تاثیــر میگذارنــد و معرفــی
رنــگ ســال باعــث ایجــاد یــک دگرگونــی
شــدید در تمایــات مصــرف کننــده اســت.
آیزمــن میگویــد“ :مــا شــفقت و دلســوزی
میخواســتیم ،چیــزی کــه امــروز بســیاری از
مــردم بــه دنبــال آن هســتند”.

منابع:اینترنت
قبل از اینکه چیزی بدست بیاورید باید هزینه آن را بپردازید

دم اســبیان  ،دراصطــاح گیــاه شناســی بــه تیــره ای ازرســتنی هــای بــی
گل کــه دارای ســاقه هــای بنــد بنــد و توخالــی هســتند اطــاق مــی شــود
 .دم اســب  ،ذنــب الخیــل ،آمســوخ  ،ذنــب انفــرس (نــام نــوع شــامی ایــن
گیــاه )  ،شــنگ چمنــی نــام گیاهــی اســت از تیــره ی شــنگ هــا و بــدون
گل  ،کــه دارای دو شــاخه  ،شــاخه ی زاینــده و شــاخه ی نــازا مــی باشــد .
شــاخه هــای زاینــده بندبنــد و پــر گــره و بــه رنــگ قرمزنــد کــه در اول بهــار
ظاهــر شــده و ســبزینه ندارنــد  .شــاخه هــای نــازا در اردیبهشــت و خــرداد
ظاهــر شــده  ،باریکــر و بلندتــر از شــاخه هــای زاینــده و بــه رنــگ ســبزند .
چــون برگهــای ایــن گیــاه در محــل بنــد هــای نــازا بــه فواصــل متوالــی بــه
صــورت دســته هایــی کــه شــبیه دم اســت در مــی آینــد  ،نــام دم اســب بــر
آنهــا نهــاده شــده اســت  .زیســتگاه دم اســب در زمینهــای مرطــوب و مــزارع
و محلهــای بایــر در رسارس اروپــا و بریتانیاســت و در ایــران درنواحــی شــال
 ،گــرگان  ،بنــدر گــز  ،ســواحل مردابــی خــزر و آذربایجــان بخصــوص تربیــز

زهرا یحیی زاده

مــی رویــد  .مــورد اســتفاده ی دارویــی ایــن گیــاه قســمتهای هوایــی آن
بــوده کــه درمــان کننــده ی پوســت  ،ضــد التهــاب و قابــض مــی باشــد.
ترکیبــات ایــن گیــاه  ،ســاپونین  ،اســید سیلیســیک محلــول در آب و
مقــدار کمــی الکالوییــد مــی باشــد  .وجــود ســیلیس در ایــن گیــاه باعــث
شــده کــه جــزو یکــی از بهرتیــن داروهــای ضــد خونریــزی قــرار بگیــرد .
مقــدار ســیلیس در گیــاه خشــک شــده ی دم اســب حــدود  7درصــد و در
خاکســر همیــن گیــاه بیــن  64تــا  70درصــد تاییــن شــده اســت .
گیــاه دم اســب بهرتیــن دارو بــرای معالجــه ی ســل و خونریــزی ســینه
و خونریــزی در زنــان اســت  .بــرای درمــان زخــم معــده و روده  ،نوشــیدن
جوشــانده ی ایــن گیــاه معجــزه مــی کنــد  .از ضــاد ایــن گیــاه بــرای
ترمیــم و التیــام جراحــات پوســتی و زخمهــای ســخت اســتفاده شــده و
بــرای درمــان جراحــات پلیــد و چرکــی  ،اســتفاده از نــوع کردســتانی ایــن
گیــاه همــراه بــا رسکــه پیشــنهاد شــده اســت  .اگــر گیــاه خشــک دم اســب
را بجوشــانید( 30تــا  50گــرم در یــک لیــر آب )  ،خــوردن آن پیشــاب
آوری قــوی اســت کــه کمبــود مــواد معدنــی را در بــدن جــران کــرده
ودر بیامریهــای کلیــه  ،ماننــد ســنگ کلیــه ،عــدم دفــع ادرار و قولنجهــای
کلیــوی و همچنیــن ورم مثانــه اثــری قاطــع دارد .
خــون را تصفیــه مــی کنــد  ،جهــت تنــگ نفــس مفیــد بــوده و بــرای
درمــان رسفــه مزمــن و درمــان اخــاط خونــی ،استســقا  ،ورم کبــد و
بنــدآوردن اســهال بــدون تــب توصیــه شــده اســت  .شــیره و عصــاره ی
گیــاه دم اســب خــون دمــاغ را بنــد مــی آورد و بــه علــت داشــن ســیلیس
نیــروی ارتجاعــی پوســت را بــاال بــرده و آن را نــرم مــی کنــد  .بــه همیــن
علــت بــرای ســختی پوســت و درمــان کــره پــا و دســت از ایــن گیــاه
میتــوان بهــره بــرد  .ضــاد بــرگ گیــاه و یــا مالیــدن عصــاره ی آن  ،در
گسســتهای وســط ماهیچــه هــا اثــری شــگفت آور دارد  .ایــن گیــاه در طــب
ســنتی از تیــره ی شــنگیان بــه شــار آمــده و رسد و خشــک مــی باشــد .

منابع تحقیق :
 -1االبنیه عن حقایق االدویه  -ابو منصور علی الهروی  -نشر دانشگاه تهران . 1371 -
 -2تحفه حکیم مومن  -محمد مومن حسینی  -نشر سنایی . 1390 -
 -3قانون در طب  -ابو علی سینا  -عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار)  -نشر سروش . 1370 -
 -4فرهنگ لغت فارسی عمید  -حسن عمید  -نشر امیر کبیر . 1357-
 -5زبان خوراکیها  .ج  - 2دکتر غیاث الدین جزایری  -نشر امیر کبیر . 1356 -
 -6گیاهان دارویی  -پروفسور هانس فلوک  -دکتر توکلی صابری و دکتر صداقت -نشر روز بهان . 1366 -
 -7درمانگر سبز  -پنه لوپ اودی  -احمد بردبار  -نشر یاهو . 1384 -

پیروزی همیشه نصیب فردی خواهد شد که از مبارزه دست نمی کشد
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کدبانوگری

خورشت
شیشانداز

مواد الزم
مغز گردو  300گرم
بادمجان قلمی  5عدد
رب انار ترش  2قاشق سوپخوری
پیاز سرخ کرده  4قاشق
زردچوبه ،نمک ،فلفل و دارچین
روغن برای سرخ کردن

طرز تهیه

مغــز گــردو را کامــا ســاییده و پــودر کنیــد .در یــک قابلمــه یــا تابــه نچســب متوســط ،گــردو را بــه همــراه  2تــا  3لیــوان آب و ادویــه بریزیــد و
روی حــرارت مالیــم قــرار دهیــد تــا روغــن بینــدازد.
بادمجانهــا را پوســت بگیریــد و بــه صــورت چهارگــوش چهارگــوش ریــز خــرد کنیــد .بادمجانهــای خــرد شــده را در روغــن داغ ســرخ کنیــد تــا
طالئــی رنــگ شــوند .ســپس بادمجانهــا را بــا پیــاز ســرخ شــده بــه مخلــوط مغــز گــردو اضافــه کنیــد و مقدار کمــی دارچیــن نیــز بریزیــد .اجازه
دهیــد تــا خــورش آهســته چنــد جــوش بزنــد و جــا بیفتــد.
این خورش خوشمزه را با برنج سرو کنید

آموزش پخت پلو با پلوپز

پخــت برنــج بــا پلوپــز هــم ســریع و هــم بســیار ســاده اســت ،در پلوپــز هــم ماننــد قابلمــه بــا توجه بــه پخــت برنــج بایــد آب اضافه کنیــد ،اغلب
بــه ایــن صــورت انــدازه گیــری میشــود کــه  1بندانگشــت تا بــاالی برنــج باید آب باشــد.
ایــن فرمــول در بعضــی برنــج هــا کــه پخــت بیشــتری دارنــد کمی بیشــتر میشــود ،همچنیــن در فرمولــی دیگــر بــه ازای هر  3لیــوان برنــج باید
 4لیــوان آب اضافــه کنیــد ،بــا اولیــن پخــت میتوانیــد مقــدار مناســب آب را در پخــت بعــدی متوجــه شــوید ( برنــج های دانــه بلنــد خارجی آب
بیشــتری بــرای پخــت نیــاز دارند ).
برنــج را خیــس دهیــد ســپس برنــج را بشــویید و داخــل پلوپــز بریزیــد ســپس بــه مقــداری کــه الزم اســت آب اضافــه کنیــد ،مقــداری روغــن
و نمــک بــه آب برنــج اضافــه کنیــد ،در پلوپــز را ببندیــد و بــه بــرق بزنیــد تــا پلــو آمــاده شــود ،پــس از پخــت بــا پلوپــز تــه دیــگ خوشــمزه و
خوشــرنگی نیــز خواهیــد داشــت.
بــرای داشــتن تــه دیگــی بــه جــز برنــج میتوانیــد برنــج را آبکشــی کنیــد ،مقــداری روغــن و تــه دیــگ دلخــواه تــه پلوپــز بریزیــد و برنج آبکشــی
شــده را اضافــه کنید.
پول بدون فکر همیشه خطرناک است

زهرا یحیی زاده

جدول

شـرحعمودی:
-1نوعــی حشــره-دو ســوم قســم-جزو فــروع دیــن اهــل ســنت
نیست-2شایســته تر-کتابــی از ابــن سینا-وســیله پرواز-3کاشــف
بافــت ها-زیادی-بخشــش-4نور تــا نصفــه-از هــر دو طــرف دریــای
عرب-بهتان-5کلمــه ی اول نوعــی حلـوا کلمه دوم رتبــه کارمندی-
میــوه خوانســار-مخفف مهمان-6خدای مصر باســتان-بزرگترین قله
ی ایران-منســوب بــه رکاب-7منســوب به شــیرینی شــاخه ای-ســر
و کارش بــا پوســت و روده اســت-میوه گوشــتی-8همراه چاقــو-
لخت-دردها-9ســوره هــای اول نازل شــده قرآن-ســاخلو-معبدی در
هنــد-10دروغ ترکی-منســوب بــه دم یــا دنب-عــدد اول-11رود
واژگــون شــده فرانســه-محل کســب-زینت-12خیابان درهم ریخته
و کوتاه شــده-وارد شــو-خزنده زشت-13پســت-متد و روش-وســیله
کار میــوه فروش-14خضاب-طرفدار-شــاب-15فیل قدیمی-دانــه ی
خوشــبوی وارونه-همــان اصفهــان اســت

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

لطیفه
شما برو لباس فروشی ،دست بذار رو لوالی در ،بگو چند؟
مــی گــه :آخ! دســت گذاشــتی رو بهتریــن کارم .از اینــا خــودم  ۳تــا
بــردم .داداشــتم مــی خواســت ،بهــش پیشــنهاد دادم!
یعنــی ســرعتی کــه تعطیــات تــو ســپری شدنشــون دارن ،مرحــوم
میــگ میــگ نداشــت!
هر آنکه عیدی ندهد!
از دل برود...
کارت به کارت هم قبوله.

ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﭽﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍین که ﺍﺯ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺑﺘﺮﺳﻢ
ﺍﺯ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻥ می ترﺳﯿﺪﻡ
ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﯿﺪﺍﻡ می کرﺩﻥ ﻃﻮﺭﯼ می زﺩﻧﻢ ﮐﻪ ...
ﺁﻗﺎ ﻭﻟﺶ ﮐﻦ ﺑﻐﺾ ﺭﺍﻩ ﮔﻠﻮﻣﻮ ﺑﺴﺖ!
كیه؟ كیه؟ كیه؟ كیه؟ كیه؟
كیه؟ كیه؟ كیه؟
كیه؟كیه؟
كیییییییییییییییییییییییییییه
؟
واكنش مامانم وقتی من تلفن رو جواب می دم
یعنی نمی ذاره نفس بكشم!

عشق به تمام موجودات زنده شرافتمندانه ترین و باشکوه ترین ویژگی انسان است

منبع:اینترنت
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شـرحافقـی:
-1آتــش زیــر آن خطرنــاک اســت -بــه آخــرش ه اضافــه کنیــد
کمتریــن مــی شــود-گوش عربی-2متـرادف جان-رمانی از نویســنده
جنــگ و صلح-3زینــت پــای زنان-مختــرع خط روشــندالن-ریاضی
دان بــزرگ نیشــابوری-4اگر م بــه اولــش اضافــه کنیــد تمدنــی
بــزرگ مــی شــود و اگــر بــه آخــرش اضافــه کنیــد روزهــا خواهــد
شــد-مهربانی......زمین ســفره عــام اوست-5خست-اســتاد نــرون-
هفــت بــدون وســط-6از حــروف الفبــای عربی-تشــییع کــردن-
شرف-7شــاعر بــزرگ معاصر-زعفران-نوعــی پارچه-8مترجم توانای
دن کیشــوت-نگاه نکردن-چشــم-9خانه-جمع ادیب-بــه عربــی
ک ـرات مــی شــود-10دو حــرف انگلیســی-پایتخت تــرک ها-ســر
واژگون-11اســب ترکی-راحت-شهرســتان قدیــم-12رود خراســان
شــمالی-خدایا-ابر واژگون-13شــهر زنجان-معلــم مــی گویــد بچــه
هــا مــی نویســند-عدد-14رمان فلوبر-شــهری در غرب-15خــروس
مازنی-هیمه-قافله
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آبشار

بفـره
دــره زیبــا و ییالقــی بفــره
دــر  ۳۰کیلومتــری شــمال
غــرب شهرســتان ســبزوار،
واقــع شــده کــه رودخانــه
دائمــی و پــر آب بفــره دــر
آن جریــان دــارد.

حوضــه ابریــز رودخانــه بفــره در منطقــه ای بــه نــام اولنــگ بفــره در دامنــه هــای جنوبــی رشــته کــوه جغتای تشــکیل شــده و سرچشــمه های متعــددی را
از دامنــه هــای شــرقی کــوه لــور معــروف بــه زوپلنــگ هــا و دامنــه هــای غربی کــوه نظــرگاه دریافــت مــی دارد.
نهــر بفــره بــه طــول  ۳۳کیلومتــر و شــیب متوســط  ۴/۴درصــد بــا خــروج از دره های کوهســتانی و سرســبز بفره از غــرب روســتای کایف و مزرعه باغشــت
عبــور کــرده و اراضــی کشــاورزی ایــن مناطق را ســیراب می ســازد .
در نهایت جریانات آبی این رودخانه بعد از عبور از روستاهای کوشکباغ  -طزر و سویز در دشت فیض اباد به اتمام می رسد.
از نظر موقعیت نسبی با توجه به تقسیمات جدید کشوری رودخانه بفره در محدوده دهستان باشتین شهرستان داورزن قرار می گیرد.
بــر طبــق گزارشــات کامــل و مــدون ایــن بازدیــد هــا کــه در اداره تربیــت بدنــی آموزشــگاههای شهرســتان ســبزوار نیز موجــود می باشــد این رود در مســیر
کوهســتانی خــود آبشــارهای متعددی را تشــکیل مــی دهد.
تعداد این آبشارها بین ۳۰تا  ۳۳مورد در نوسان بوده که بسته به میزان بارندگی و تر سالی ها تعداد تشکیل آنها نیز متغیر می باشد .
بر طبق گزارشات موجود کم ارتفاع ترین آبشار  ۴متر و بلندترین آن بیش از  ۸۰متر ارتفاع دارد.
عبــور از همــه آبشــارهای منطقــه بــدون تجهیــزات کامــل صخــره نــوردی و کــوه نــوردی امــکان پذیــر نمــی باشــد و تنهــا در صــورت داشــتن مهــارت
کافــی در ســنگ نــوردی مــی تــوان از باالدســت ایــن آبشــارها عبــور کــرد.
دره بفــره دارای آبشــارهای متعــددی اســت کــه بــا توچــه بــه مقــدار بارندگــی و تــر ســالی هــا تعــداد آنهــا متغیر مــی باشــد و بلندتریــن این آبشــارها بیش
از  ۸۰متر ارتفــاع دارد.
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