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بعــد از انتشــار شــماره قبلــی پیــام مهــرورزان 
چندیــن نفــر از خواننــدگان عزیــز مجلــه طــی تمــاس 
هــای تلفنــی خود محبــت کــرده و راجــع به آنچــه در 
ســخن آغاز نوشــته بــودم صحبت کردنــد. عــده ای از 
عالقمنــدان هــم در تماس هــای حضــوری از آنچه در 
آن شــماره آمــده بــود و از لحــن صمیمانــه و صادقانــه 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن روش ــد. ای ــد کردن ی آن تمجی
هفــده ســال گذشــته انجــام مــی شــده و اساســاً نظــر ما 
بــر این اســت کــه اگر مــی خواهیــم نیکــوکاران عزیز 
همچنــان در تأمین هزینه های ســنگین آسایشــگاه یار 
و یــاور مــا باشــند بایــد بــا آن هــا صــادق بــود و تمامی 

واقعیــت هــا را بــه آن هــا منتقــل کــرد.
را  مــا  از دو جهــت  بازخوردهــا  ایــن گونــه 
خوشــحال مــی کنــد. اول آن کــه اطمینــان پیــدا مــی 
کنیــم کــه نشــریه پیــام مهــرورزان توســط عالقمندان 
واقعــی آن خوانــده می شــود و عــده ای از خوانندگان 
نیــز در مــورد بخــش هــا و مطالب مهــم آن و خواســته 
ــد کــه  ــد اعــالم نظــر مــی کنن ــا دارن ــی کــه از م های
باعــث می شــود نظــرات آن هــا به نویســندگان محترم 
مطالــب نشــریه منتقــل شــده و از آن هــا بخواهیــم تا به 
خواســته هــای خواننــدگان عزیــز توجــه نماینــد. زیــرا 
ــرای مــا بســیار مهــم اســت تأمیــن نظــرات  آن چــه ب
ــای  ــال ه ــول س ــا را در ط ــه م ــت ک ــی اس نیکوکاران

گذشــته تنهــا نگذاشــته و یاریمــان کــرده انــد. 

دومیــن علــت خوشــحالی و رضایــت مــا آن 
اســت کــه ایــن خواننــدگان و نیکــوکاران عالقمنــد 
و ارجمنــد، مــا را در ادامــه ی راهمــان تنهــا نخواهنــد 
گذاشــت. زیــرا آن هــا در تمــاس هــای خــود اعــالم 
داشــتند کــه با ایجــاد ســاختمان جدیــد بــرای افزایش 
ــای  ــک ه ــز از کم ــا را نی ــوده و م ــق ب ــت مواف ظرفی

ــد کــرد. ــن راه برخــوردار خواهن بیدریغشــان در ای
با تأییــدات خداوند متعال و همــکاری نیکوکاران 
عزیــز و همچنیــن همراهــی بیــش از پیــش مســئوالن 
شــهری خصوصــا شــورای محتــرم شــهر و شــهرداری 
ســبزوار ایجــاد ســاختمان جدید با تخریب ســاختمان 
قدیمــی و گودبــرداری محــل مــورد نظر شــروع شــده 
و اکنــون حتــی پی بتنی ســاختمان نیــز انجــام گردیده 

است.
 نهایــت آرزوی ماســت کــه ایــن ســاختمان 
ــا  ــد ت ــود برس ــی خ ــل پایان ــه مراح ــر ب ــه زودت هرچ
تعــداد بیشــتری از خانــواده هــای عزیــز کــه متأســفانه 
ــه  ــات مؤسس ــد از خدم ــوان دارن ــه ای نات جگرگوش
ــبزوار  ــن)ع( س ــی امیرالمؤمنی ــن ذهن ــه معلولی خیری
اســتفاده نماینــد. بــا همــت نیکــوکاران گرامــی کــه از 
سرتاســر ایــران عزیــز بــا مؤسســه مــا ارتبــاط خــوب و 
صمیمانــه ای برقــرار نمــوده انــد، ایــن آرزویی دســت 

یافتنــی اســت فقــط بایــد کمــی صبــر داشــت.
در پایــان بایــد بــه انجمــن بانــوان نیکــوکار 

آسایشــگاه هم دســت مریزاد گفــت. بانــوان نیکوکار 
و نیکــو صفــت و از خــود گذشــته ای کــه همچــون 
یــاوری نیــک اندیــش بــه مددجویــان و همــکاران مــا 
یــاری مــی رســانند و بــدون هیــچ چشمداشــتی ســعی 
در برطــرف کــردن هــر مشــکلی کــه بــه آنــان ارجــاع 

ــد.  مــی گــردد، دارن
در بــی ریایــی و عــزت نفــس و از خــود گذشــتی 
ایــن عزیــزان همــان بــس که بــه مانند مــادری فــداکار 
و دلســوز شــب و روز بــر بالیــن مددجویانــی کــه برای 
ــتند  ــتری هس ــا بس ــتان ه ــان در بیمارس ــه ی درم ادام
حضــور پیــدا کــرده و حتــی در انجــام ایــن کار نیــک 
بــر هــم ســبقت مــی جوینــد و بســیاری فعالیت هــای 
ــتگان  ــده فرش ــث ش ــه باع ــت ک ــن دس ــر از ای دیگ
آســمان هــم بــر رفتــار و کــردار و پنــدار نیــک اعضاء 
فعــال انجمــن بانــوان نیکــوکار مــا ســر تعظیــم فــرود 

آورنــد.
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12 آذر ماه در تقویم بنام روز جهانی معلولین تعیین گردیده است.
هــر ســاله در ایــن روز مؤسســه خیریــه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنیــن)ع( ســبزوار 
مراســم مخصوصــی را برگــزار مــی کنــد، قبــل از شــروع رســمی مراســم دانش آمــوزان 
دختــر چنــد مدرســه ی آمــوزش و پــرورش ســبزوار با همراهی مســئوالن خــود به جمع 
مددجویــان آمدنــد و ایــن روز را از نزدیــک بــه آنــان شــادباش گفتنــد. ســپس گــروه 
هنرمنــدان آوای باربــد بــه سرپرســتی هنرمند عزیــز و گرامــی و بی ادعای شــهرمان آقای 
ســعید ســلیمانی بــا همنــوازی دف بــه آسایشــگاه آمــده و در بیــن مددجویــان شــادی و 
شــادمانی همــراه بــا تبریــک ایــن روز را، بــه آن هــا هدیــه نمودنــد. جشــن و شــادمانی 
گــروه آوای باربــد همــراه بــا جشــن و پایکوبــی مددجویــان لحظــات خوشــی را بــرای 

ایــن عزیــزان بوجــود آورده بــود. 
مهمانــان بعــدی جشــن مــا کارمنــدان محتــرم حــوزه ی سرپرســتی شــعب بانــک 
ملــی ســبزوار بودنــد. آقــای محمــد عوضــوردی سرپرســت محتــرم بــه همــراه چنــد نفر 
از کارکنــان بانــک بــه جمــع مددجویــان رفتنــد و ایــن روز را بــه آن هــا تبریــک گفتند. 
حضــور ایــن عزیــزان کــه بــا اهــداء دســته گلــی زیبــا بــه همــکاران و هدایایــی نقــدی به 
مددجویــان همــراه بــود، بــه شــادمانی مددجویــان افــزود. آسایشــگاه مملــو از جمعیــت 
بازدیــد کننــده بــود و شــادمانی و پایکوبــی مددجویــان همچنــان ادامــه داشــت. بعــد از 
حضــور در بیــن مددجویــان، مهمانــان گرامــی مــا بــه دفتــر مدیــر عامــل رفتــه و مجــددا 
ایــن روز جهانــی را بــه وی تبریــک گفتنــد. گــروه دیگــری از مهمانــان گرامی ایــن روز 
آقــای ابوالفضــل صادقــی معاونــت محتــرم آمــوزش و پــرورش و آقــای اصغــر معیــری 

ریاســت اداره نهضــت ســوادآموزی از آمــوزش و پــرورش ســبزوار بودنــد. 
جالــب اینجاســت کــه آقــای معیــری دختــران خــود را نیــز بــه جمــع مددجویــان 
آورده بودنــد تــا جشــن تولــد یکــی از آن هــا را کــه مصــادف بــا همیــن روز بــود در بین 
مددجویــان برگــزار نماینــد. مددجویــان ما کــه این موضوع را شــنیدند دور دختر ایشــان 

جمــع شــده و تولــدش را بــه وی تبریــک گفتــه و شــاخه هــای گل بــه او هدیــه دادنــد و 
حتــی کیــک تولــدی را بــا شــمع روشــن بــرای وی تهیــه کــرده و ایشــان آن را خامــوش 

کردند. 
گــروه بعــدی مهمانان ما ســالمندان مســتقر در آسایشــگاه حضرت عبــاس)ع( بودند 
کــه بــه همــراه چنــد تــن از مســئولین خــود بــه جمــع مددجویــان مــا اضافــه شــده و بــا 
اجــرای برنامــه هــای خــود شــادی را بــه مددجویــان ما هدیــه کردنــد. از همه ی کســانی 
کــه در ایــن روز بــه جمــع مــا آمــده و یــا بــا تلفــن و یــا تلگــرام تبریــک گفتنــد صمیمانه 
متشــکریم. از زحمــات کارکنــان آسایشــگاه کــه در جهــت برگــزاری هرچــه بهتــر این 
جشــن نهایــت ســعی و کوشــش خــود را نمودنــد نیــز متشــکریم. خصوصــا از زحمات 
بیدریــغ و خیرخواهانــه و بــی ریــای انجمــن محتــرم بانوان مؤسســه کــه زحمــات زیادی 

را متحمل شــدند صمیمانه سپاســگزاریم.

نشریه شماره 59
سال شانزدهم 
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 سوم دسامبر روز 
»امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید«

از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش



انجمــن بانــوان مؤسســه خیریــه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنیــن)ع( در اقدامی خداپســندانه به مناســبت 
روز جهانــی معلولیــن تصمیــم بــه برگــزاری بازارچــه خیریــه ای گرفت کــه در آن ضمــن معرفی هرچه 
بیشــتر مؤسســه بــه همشــهریان عزیــز، غرفــه داران شــرکت کننــده درصــدی از فروششــان را بــه دختران 

معلــول اختصــاص دهند.
در ایــن راســتا رایزنــی هــا آغــاز گشــت و بــر آن شــدیم کــه بازارچــه را در محــل شــهربازی »شــهر 
آرزوهــا« دایــر کنیــم و ایــن اقــدام بــا پیشــنهاد مهربانانــه مســئوالن شــهربازی جنــاب آقای شــهرآئینی و 
ســرکار خانــم معتمــد صــورت گرفــت کــه جــا دارد همیــن جــا از همــکاری های بســیار ایــن زوج خیر 
تشــکر مــی کنیــم. همچنیــن بایــد از تــالش هــای آقای مهنــدس هاشــمی مدیر عامــل اتحادیه شــرکت 

هــای تعاونــی روســتایی تشــکر مــی کنیم.
فعالیــت هــای اولیــه بــرای برگــزاری آن بــا پشــتکار و ســرعت انجــام گرفــت و مجوزهــای مربوطــه 
بــا همــکاری مســئولین اخــذ شــده و مشــغول آمــاده ســازی فضــای الزم شــدیم و ســرانجام از صبــح 
شــنبه طبــق قــرار قبلــی و تبلیغــات انجــام شــده در ســطح شــهر و در فضــای مجــازی بازارچــه خیریــه 
افتتــاح گشــت. یکــی دو روز اول بدلیــل شــرایط بــد جــوی و نبود امکانــات کافــی غرفــه داران و بازدید 
کننــدگان کمــی اذیــت شــدند امــا چــون هــدف مقــدس بــود همــه از جــان و دل تــالش مــی کردنــد تا 
کارهــا بــه بهتریــن نحــو پیــش بــرود.  روزهــا و شــب هــای خــوب و خاطــره انگیــزی را درایــن بازارچــه 
ســپری کردیــم و بازتــاب خــوب و گســترده ای هــم در ســطح شــهر داشــت. خیلــی هــا بــرای نخســتین 
بــار بــود کــه بــا ایــن مؤسســه آشــنا مــی شــدند و خیلــی هــا هــم بعــد از ورود بــه ایــن بازارچــه ارتبــاط 
جــدی و تنگاتنگــی بــا آسایشــگاه برقــرار کردنــد و مصرانــه تقاضــا مــی کردنــد کــه چگونــه می تــوان 
بــه ایــن دختــران کمــک نمود.شــب هــای افتتاحیــه و اختتامیــه بازارچــه، بــا هنرمنــدی هنرمنــدان خیــر 
ســبزوار همــراه شــد . گــروه هــای موســیقی و هنــری آقای ســلیمانی، آقــای فــالح و آقای حســینی نژاد 
عزیــز کــه همــراه با همکاران مهربانشــان شــب هــا و خاطرات بســیار زیبایــی را در کنار آسایشــگاه برای 

همشــهریان عزیزمــان آفریدند.
جــا دارد همیــن جــا اعــالم کنیــم از ایــن گــروه هــای هنــری کــه در همــه ی مناســبت هــا یــار و یــاور 

مؤسســه هســتند سپاسگزارشــان هســتیم. خداوند خود پاســخگوی نیات خداپســندانه شــان باشــد.
ایــن بازارچــه بــه لطــف پــروردگار برگــزار شــد امــا افــراد زیــادی شــب و روز زحمت کشــیدند و در 

روزهــای پایانــی همــه از بــه اتمــام رســیدن مهلــت یــک هفتــه ای آن ناراحت و غمگیــن بودند. 
از جملــه افــرادی کــه الزم مــی بینــم از حضــور پربارشــان در کنارمــان قدردانــی کنــم جنــاب آقــای 
ســیدرضا کوشــکی مســئول آمــوزش شــهرداری ســبزوار اســت که بعنوان یــک بــازوی توانا نــه تنها در 

برگــزاری بازارچــه بلکــه در خیلــی مــوارد دیگر همراه آسایشــگاه اســت.

گزارش یک رویداد

 بــازارچـه
نیـکوکاری
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ی به تلخی صد بار شکست می ارزد شیرینی یکبار پیروز



در پایــان از انجمــن بانــوان نیکــوکار مؤسســه کــه تــازه 
نفــس و مقتدرانــه همــواره مــا را همراهــی مــی کننــد 
سپاســگزاریم و امیدواریــم کــه در بازارچــه هــا و مناســبت 
هــای بعــدی بــا عزمــی راســخ تــر همــراه دخترانمان باشــند.  نشریه شماره 59
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آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند.
ی به تلخی صد بار شکست می ارزد شیرینی یکبار پیروز



یلــدا کهــن تریــن جشــن ایرانیــان و طوالنی ترین شــب ســال، بهتریــن مجال بــرای نیم 
نگاهــی کوتــاه بــه لحظــه هاســت، نیــم نگاهــی بــه مهربانانــی از جنــس آســمان و لحظــه 
هایــی کــه مــی تواننــد خاطــره هــای زیبایــی باشــند بــرای دفتــر زندگــی، یلــدا بهانــه ای 
اســت بــرای مهــر ورزیــدن و شــیرینی در کنــار هــم بــودن و چه شــیرینی لــذت بخش تر 

از کنــار دختــران آســمانی بــودن و شــاد کــردن دل پــاک  و قلــب پــر مهرشــان.
دختــران آسایشــگاه خیریــه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنیــن)ع( ســبزوار همچــون ســال 
هــای گذشــته در شــب یلــدا میزبــان جمــع کثیــری از نیــک اندیشــان و نیکوکارانــی بود 

کــه بــا حضــور خــود آئیــن یلــدا را بــا شــکوه و جــالل برپــا کردنــد.
مهربانــی دختــران آســمانی آنقــدر خودنمایــی مــی کنــد کــه دوســت ندارند در شــب 
یلــدا مــردم نیــک  صفــت در جمــع خانوادگــی خــود نباشــند از ایــن رو مراســم ســنتی 
شــب یلــدا را یــک شــب زودتــر برگــزار کــرده و پذیــرای مهمانــان خانــه ی خــود مــی 

شوند. 
چهارشــنبه 29 آذر مــاه ســال یــک هزار و ســیصد و نود و شــش از هموطنــان عزیزمان 
دعــوت بــه عمــل آمــده بــود تــا ســاعت 7 شــب گــرد هــم آمــده و آییــن یلــدا را برگزار 
نماینــد و چــه زیبــا بــود کــه حضــور خیرخواهان دقایقــی و حتی ســاعتی پیش از شــروع 
مراســم در آسایشــگاه خیریــه معلولیــن ذهنــی امیرالمؤمنیــن)ع( ســبزوار نویــد از یــک 

مهمانــی بــزرگ را مــی داد.
ــان در لحظــه ی آغــاز  ــه حضــور حــد اکثــری مهمان ــا توجــه ب جشــن کهــن یلــدا ب
ســاعت 7 شــب بــا خــوش آمــد گویــی نماینــده مدیــر مرکــز بــه ثمــر نشســت و پــس 
از آن بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان مجــرب برنامــه هــای شــاد و مفرحــی برگزار شــد 
و مهمانــان همــراه بــا هنرمنــدان شــادی ایــن شــب بــزرگ را بــه قلــب پرعاطفــه دختــران 

آســمانی تقدیــم کردنــد. 
این شور و حال وصف ناپذیر تا دقایقی قبل از ساعت 10 شب به طول انجامید.

ــری و  ــار هن ــدادی از آث ــم تع ــن مراس ــزاری ای ــا برگ ــان ب ــت همزم ــر اس ــل ذک قاب
محصــوالت تولیــد شــده بــه دســت مددجویــان بــا همــت عالــی نیکــوکاران خریــداری 

شــد.
شایســته مــی دانیــم از همراهــی و مســاعدت اعضای فرهیختــه انجمن بانــوان نیکوکار 
مؤسســه و همچنیــن از همــکاری و اجــرای صادقانــه و بــی ریــای هنرمنــدان گرانقدرمان 
آقایــان جــوادو جــالل باغانــی، ســید مســعود حســینی)گروه صــدای ســبزوار(، اصغــر 
فــالح، جــواد لندرانــی، محســن فســنقری، انصــاری، هــادی ســخن و جمــع دیگــری از 

بزرگــواران قدردانــی کنیــم.

بلندترین شب سال
 در کنار دختران آسمانی

گزارش یک رویداد
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سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی ماست.
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عامل کلیدی تمام موفقیتها “عمل کردن” است . 



دســته چــرخ خیاطــی لــق لــق صــدا مــی کــرد، دعــا دعــا میکــرد بتوانــد تــه زیــر 
دامنــی را چــرخ کنــد قبــل از ایــن کــه پیــچ دســته از جایش بیــرون بیاید، نفــس راحتی 
کشــید. لبــاس را تــکان محکمــی داد، ریــزه نــخ و ُپــرزی بــود کــه بــه هــوا بلنــد شــد، 
نگاهــی بــه لبــاس انداخــت، یــاد حــرف صاحبخانــه اش افتــاد که همیشــه مــی گفت: 
دســتت طالســت دختــر... تــکان دوبــاره ای بــه لبــاس داد و چنــد تــا نــخ باقی مانــده از 
روی آن را هــم بــه کنــاری زد و بــه چــوب رختــی پارچــه پیچــی آویــزان کــرد و چــادر 
ســفید رنــگ و رو رفتــه ای را بــه دور آن پیچیــد بطــوری کــه دامــن بلنــد آن هــم دیده 
نمــی شــد. کــش و قوســی بــه بدنــش داد و دســتانش را در هــم گــره کــردو باالی ســر 
بــرد و تــا جایــی کــه امــکان داشــت کشــید. بــرای لحظــه ای چشــمانش را بــر هــم 
گذاشــت امــا بــه ســرعت بــاز کــرد و نگاهــی بــه اطرافــش انداخــت دســته ای کاغــذ 
باطلــه را پیــش کشــید و قلمــی برداشــت  و نگاهــی بــه پارچه قلمــکاری بّته جّقــه ای 
رنــگ و رو رفتــه ای کــه بــه روی زمیــن پهــن کــرده بــود انداخــت ســعی کــرد بــا تکه 
ای نایلــون درشــت تریــن بّتــه جّقــه را به درســتی کپــی کند . صــدای نالــه ی کوتاهی 

حواســش را پــرت کــرد. نگاهــی بــه آنطــرف اتــاق کــه ســر ســفیدی از زیــر لحــاف 
کرســی بیــرون زده بــود انداخــت، بلنــد شــد. نــور ماه حیــاط را روشــن کــرده بــود. برای 
لحظــه ای فکــر کــرد ذرت هــای بــو داده ای کــه روز قبــل مریم برایــش از شــهر آورده 
بــود در هــوا بــه پــرواز درآمــده انــد. بــا بــاال و پاییــن کــردن دســتش بر شیشــه ی عرق 
کــرده پنجــره ی بخــار گرفتــه مــی شــد حــدس زد دو وجبــی بــرف بر لبــه هــای دیوار 

کاه گلــی حیاط نشســته اســت.
بــر موهــای ســپید بوســه ای زد، گــره روســری را کــه باز شــده بود بســت. لحــاف را 
کــه پــس رفتــه بــود مرتــب کــرد و بــه ســر جــای اول خــود برگشــت، ســوزن ظریفی 
را بــه نــخ کشــید. نگاهــی بــه بّتــه جّقــه هــای ریــزو درشــت کپــی شــده انداخــت. دِر 
جعبــه ی رنــگ و رو رفتــه را برداشــت. دختــِر ســبد بــدوش الهیجــی چــای زار، نقــش 
بســته بــه بدنــه ی جعبه لبخنــد زیبایــی تحویلــش داد. اولیــن پولــک و ُمنُجقی کــه از 
جعبــه بــه ســوزن کشــید ســرش را بلند کــرد و نگاهــی دوبــاره به پنجــره بخــار گرفته 
انداخــت. پــف فیــل هــای رهــا شــده درشــت تــر بــه نظــر مــی رســیدند، پیراهــن را به 

بتّه جّقه های
 رؤیایی

10
فرحناز   امینی

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند.



روی پایــش جابجــا کــرد و ســوزن را بــه لبــاس فــرو بــرد.
محتویــات جعبــه بــه نیمــه نرســیده بــود که تک ســرفه ی خشــکی دختــر را از 
حــال و هــوای خــود بیــرون آورد، آن طــرف اتــاق همــه چیــز به همان شــکلی بود 

کــه ســاعتی پیــش مرتــب کــرده بود.
نگیــن درشــت هفــت رنگ یــادگار لباس مــادر و یــا مادربزرگــش را چندیــن بار 
در دســت چرخانــد و بــه نــخ کشــید، مــردد بــود بــه کــدام قســمت لبــاس بــدوزد... 
کمــری راســت کــرد، ســوزن را بــه بالشــی کوچکی فــرو کــرد، در جعبــه ی نگین 
را کــه دیگــر موجــودی نداشــت گذاشــت، بــاال تنــه ی لبــاس را بــر روی دامن بلند 
آن تــا زد و دوبــاره در چــادر ســفید پیچیــد و بــر روی صنــدوق چوبی گوشــه ی اتاق 
گذاشــت. کتــری روِی والــور را پــر آب کــرد، فتیلــه را کمــی بــاال کشــید و ســینی 

قــوری و اســتکان را کنار آن گذاشــت. 
بــا صــدای گوشــخراش زنــگ در حیــاط از جــا پریــد، نگاهــی به 

ســاعت دیــواری انداخــت، صــدای دوبــاره ی زنــگ شــتاب 
بیشــتری بــه حرکتــش داد. چــادری بــه ســر انداخــت و با 

دمپایــی بــه حیــاط زد، شــتاب در حرکــت باعــث ُســر 
خوردنــش بــر روی بــرف هــا شــد. امــا یــاد گرفته 
ــا وجــود کوتاهــی یــک پایــش همیشــه  ــود ب ب

تعــادل خــود را حفــظ کنــد... !
بنــِد رخــِت حیــاط بــه دادش رســید، گرچــه از 
جــا کنــده شــد... نفســی تــازه کــرد با یک دســت 
چــادرش را مرتــب کــرد، نگاهــی بــه زیــر پایــش 
انداخــت، بــرف تــا زیــر زانویــش را پــر کــرده بــود. 
بــا بنــِد رخــِت آویــزان خــود را بــه داالن باریــک 
سرپوشــیده ی منتهــی بــه در چوبی حیاط رســاند، 
بــرای بــار ســوم زنــگ بــه صــدا درآمــد، چــادرش 
را تکانــد و در را بــاز کــرد، چشــمش به مریــم افتاد 
فحــش رکیکــی داد و بــا صــدای بلنــدی گفــت 
تــو خــواب نــداری نکبت-کثافــت... ! ایــن وقــت 

صبحــی چــی کار می کنــی اینجــا...؟
مریــم بــا خنــده ی ظریفــی که صــورت ظریفــش را 

زیباتــر مــی کرد گفــت: اینــم بــد.... باقالــی و چغندر کــه از 
کلــه ی ســحر پختــم آوردم بــا هــم بخوریــم... چشــمان گرد 

و تیلــه ای خــود را بــه منصــوره دوخت.
در کتــری غــل غــل صــدا مــی کــرد و بخــار مطبوعــی درهوا پخش شــده 

بــود. چایــی را دم کــرد و قــوری را بــر روی کتــری گذاشــت. بــه طــرف کرســی 
رفــت، بی بــی چشــم هایــش را بــاز کــرده بــود، ســالم بــی بــی جــان... قربونــت 
بــرم، لبخنــد کــم رنگــی لــب هــای قیطانــی بــی بــی را باریــک تــر کــرد.... بــرات 
نقــِل بیدمشــک و نبــات از شــهر آوردم، االن کــه چــای دم بکشــه یــه چایــی بــا 
نقــل بهــت میــدم... قبــل از ایــن کــه مریــم بلنــد شــود منصــوره ســینی چــای و 
قــوری را آورده بــود، ســر بــی بــی را دونفــری از روی بالشــت بلنــد کردنــد، پیــرزن 
چــای را مــزه مــزه کــرد و بــه یکبــاره ســر کشــید، مریــم چــای دیگــری ریخــت 
و منصــوره حــب کوچکــی، کوچــک تــر از یــک مــاش کوچک،داخــل نعلبکــی باز 

کــرد و بــه زن داد. 

- بهم نشون نمیدی...؟ 
- چی رو؟

- همونی که دوختی... لباسو میگم...
- لبهــای قیطانــی مریــم، کپــی جــوان و زیبایــی از لــب هــای بی بی بــود نگاه 

خیــره اش بــه دهان منصــوره ...
منصــوره »نــه« کشــداری گفــت و رویــش را برگردانــد، مریــم هنــوز  دهــان باز 
نکــرده بــود کــه زنــگ حیــاط زده شــد. منصــوره رو بــه مریــم کــرد و گفــت: یــه 
خــروس بــی محــل دیگــه و بــدون توجــه بــه نــگاه مریــم بــه حیــاط پریــد. زن 
همســایه بــود مــی گفت خمیــر داشــته، نــان و تافتونــی برایشــان آورده بــود، هنوز 

قدمــی دور نشــده بــود کــه دوبــاره زنــگ زده شــد. امــروز چــه خبــره...!
نــوه ی عمویــش بــود کــه حلیــم نــذری آورده بــود، هنوز نــان هــا را در 
ســفره نبســته بــود کــه دوبــاره زنــگ زده شــد، ایــن بــار مریــم 
تیــز و تنــد بــه حیــاط پریــد. لحظاتــی بعــد زنی چــادری 
کــه نمیشــه ســنش را حــدس زد بــه اتــاق آمــد، قیافه 
ــد  ــراب و بُع ــود. از راه خ ــم ب ــوس و دره ی زن عب
ــه مفهــوم  ــی توجــه ب ــد، ب مســافت مــی نالی
ــردم  ــی ک ــر نم ــال فک ــت: اص ــخنش گف س
پشــت ایــن کــوه هــا آدم هــم زندگــی کنــد... 
امــا وقتی قیافــه ی ســنگین منصــوره و مریم 
را دیــد نگاهــی بــه دورو بــر اتــاق انداخــت بــا 
لحنــی کــه ســعی مــی کــرد مالیــم تر باشــد 
گفــت: میشــه نمونــه کاری کــه ســفارش دادم 
رو ببینــم؟ منصــوره نیــم خیــز شــد. چشــمان 
زن روی پاهــای کوتــاه و بلنــدش خیــره مانده 
بــود، منصــوره بــه آرامــی لبــاس را برداشــت و 
بــا چــوب رختــی بــه میــخ طویلــه ی کوبیــده 
ــزان کــرد. دهــان  ــرو آوی ــوار روب ــه دی شــده ب
هــر ســه زن از آن چــه در آن نیمــه شــب برفی 

خلــق شــده بــود بــاز مانــد...!! 
ســکوت کامــل، حتــی بــی بــی هــم تک ســرفه 
ی خشــک نمــی کــرد...! نمــی دانــم چقدر گذشــت که 
زن گفــت: پانصدهــزار تومــان بابتش میــدم و بــرای خودم 
برمیــدارم و فقــط بــه عنــوان نمونــه کار بــه اداره می برم تــا باهات 
قــرارداد ببندنــد. منصــوره در اثــر حــل شــده و ظاهــرا چیــزی از حــرف های 
زن را نمــی فهمیــد. دوســتان زیــادی دارم کــه پولدارنــد و حاضرند بابت مــال خوب 

پــول خیلــی خوبی هــم بــدن...!
منصــوره در آغــوش بّتــه جّقــه هــای ریــز و درشــت بــه پــرواز درآمــده بــود و 
بــا پــف فیــل هــای رهــا شــده در آســمان بــا دســتی پــر از کادو و خوراکــی مــی 
خواســت چشــمان منتظــر دو خواهــرش بیــش از ایــن در انتظار نگــذارد. بــه همراه 
بّتــه جّقــه هــا ســوار بر ســورتمه پــف فیل ها شــبانه بــه آسایشــگاه دو خواهــر و ده 
هــا خواهــر دیگــرش کــه با لبخندهــای درشــت به انتظــارش نشســته بودنــد آمد.
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مثل طالع ماه تولد، هر آدمی به یک کدام از ادویه ها می ماند.
مثل برج عقرب و میزان و سرطان؛ شخصیت هر یک از آدم ها بشدت نزدیک به یکی از ادویه هاست.

بعضــی هــا اصــوال فلفــل انــد، مــدام مایــه دردســرند، نزدیکشــان بشــوی، هــزار بــار هــم دهنــت را آب بکشــی از شّرشــان 
خــاص نمیشــوی. بعــد هــم بایــد پشــت دســتت را داغ کنــی تــا سراغشــان نــروی.

بعضــی هــا هــم چیــزی مثل جــوش شــیرین انــد، بــودن یــا نبودنشــان زیــاد فرقــی نمیکنــد، الاقل مــا کــه متوجه فرقشــان 
نمــی شــویم. میگوینــد باشــند خــوب اســت، امــا مطمئــن باشید،نباشــند هم هیــچ مشــکلی پیش نمــی آید.

عــده ی دیگــری هــم عینهــو نمــک انــد؛ نباشــند، یــک چیــزی کــم اســت. میگوینــد بــد اســت امــا نبودنشــان بــاور کنیــد 
بدتــر اســت.

ســته ی دیگــری هســتند کــه چیــزی مثــل زردچوبــه انــد. دقیقــا متوجــه حضورشــان نمیشــوید، و اهمیتشــان را هیــچ 
نمیدانیــد مگــر تــا وقتــی کــه نباشــند. اگــر نباشــند، بعــد می بینــی همه چیــز خــراب شــده اســت و کار از کار گذشــته اســت.
یــک عــده ی معــدودی هــم هســتند کــه شــبیه ادویــه کاری انــد، کا بودنشــان تمــام دردهــا را دوا میکنــد. تمــام مشــکات 

بــا وجودشــان حــل میشــوند، اصــوال ایــن دســته، حکــِم آب روی آتــش را ایفــا میکننــد.
افــرادی هــم هســتند، کــه شــبیه بــه ایــن ادویــه هــای جدیــدی هســتند کــه نــه نــام شــان را میدانــی نــه طعمشــان را، اما 

بــرای تنــوع اضافــه اش میکنــی بــه غذایت، بــه زندگــی ات.
بعــد هــم میبینــی عجــب کار بــدی کــرده ای کــه سراغشــان رفتــه ای و ســخت پشــیمان میشــوی از ایــن تجربه. این دســته 

اصــوال بــد مــزه انــد، نمیدانــم چــه مــزه ای امــا بــد مــزه اند.
عــده ی آخــری هــم هســتند کــه کا مــزه ندارنــد، بودنشــان کــم خطــر اســت، اصــا شــاید هــم خــوب باشــد. امــا هــزاران 

بــار بهتــر از ایــن دســته ی آخــری هســتند، همــان بدمــزه هــا.
خاصه اینکه آدم ها مزه های مختلفی دارند، اما بی مزه ها خیلی بهتر از بدمزه ها هستند.

سعی کنیم اگر شخصیتمان برای دیگران مزه ای ندارد، الاقل بدمزه هم نباشیم.

آدم هــا 
رابطـه ی 
نزدیکـی 
بـــــا 
طعم هـا
 دارنــد.
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بابک زمانی

با تقوی و 
خوبی می توان 

سعادت آفرید.



ــن  ــم، ای ــی شناس ــان را م ــالگی ام ایش از دوازده س
چهــره ی مانــدگار و انســان فرهیختــه از دوســتان نزدیک 
پــدر مرحومــم هســتند. از زمانــی کــه جمعــی بــرای تهیه 
مطالــب و چــاپ اولیــن نشــریه ســبزوار دور هــم جمــع 
شــده و اقــدام بــه انتشــار مجلــه ی پیک ســبزوار در ســال 
هــای 1339 تــا 1345 نمودنــد. صاحــب امتیاز آن پزشــک 
فرزانــه ای بــود بــه نام مرحــوم ابراهیم ابراهیمی و ســردبیر 
و مدیــر داخلــی آن پــدرم، مرحــوم علــی اصغــر بلوکــی و 
نویســندگان و شــاعران ســبزواری زیادی که بعضــی از آن 
هــا را از همــان زمــان بخاطــر دارم: شــادروانان محمدرضــا 
اخــوان، حســین ممتحنــی، جــواد قربانیــان، ســید مهــدی 
لطفــی، محمدتقــی فیــروزی، احمــد فاضــل، روح االمیــن 
امینــی، محمدتقــی صباغــزاده  و دیگــران ماننــد آقایــان 
دکتــر رضــا مصطفــوی، محمــد صبــوری، رضــا بــزازی، 
عیســی صفــری، جــواد کراچــی، ســید یحیــی برآبــادی و 
بــزرگان دیگــری کــه ضمنا مــن از قلــم انداختــه ام. جناب 
آقــای دکتــر علــوی مقدم چهــره مانــدگار شــهرمان که در 
آن زمــان معــاون و بعــدا رئیــس دبیرســتان اســرار بودنــد 
نیــز در آن نشــریه مطالــب بســیار خــوب و مفیــدی را در 
ــه  ــم« ب صفحــه ی »درســت بنویســیم، درســت بخوانی

رشــته تحریــر درمــی آوردنــد..
پــدرم چــاپ شــده ی نوشــته هــای ایــن بزرگــواران 
ــد و  ــا آن هــا را ویراســتاری نمای ــه مــی آورد ت ــه خان را ب
مــن از همــان ســنین در انجــام ایــن کار به ایشــان کمک 

مــی کــردم.
ــدم  ــوی مق ــر عل ــای دکت ــا آق ــی بیشــتر ب ــا زمان ام

آشــنا شــدم کــه بعنــوان دانــش آمــوز ســال اول پــا بــه 
ــان  ــر آن زم ــاب دکت ــتم و جن ــرار گذاش ــتان اس دبیرس
ــتان  ــن دبیرس ــی تری ــرار، قدیم ــتان اس ــت دبیرس ریاس
ســبزوار را بــه عهــده داشــتند، و مــن هــم افتخــار می کنم 
کــه یکــی از شــاگردان وی و از محصلیــن این دبیرســتان 
پــر ســابقه بــوده ام. چندیــن بــار خواهــش کــرده ام که به 
خانــه ایشــان رفته و ســاعتی را بــا وی صحبــت نمایم که 
بــا روی بــاز پذیرفتــه شــده وایــن اتفــاق خــوب افتــاده و 
خاطــرات خوبــی از آن زمــان را بــا هــم مــرور کــرده ایــم. 
امــا ایــن بــار روز جمعــه دهــم آذر مــاه دکتــر حســین 
کیخســروی تمــاس گرفتــه و خواســتند کــه بــه اتفــاق 
بــرادر و خواهــرم بــه دیــدار جنــاب دکتــر علــوی برویــم 
زیــرا ایشــان مایلنــد مطلبــی را بــه مــا یــادآوری نماینــد. 
ایــن دعــوت را بــا آغــوش بــاز پذیــرا شــده و ســاعتی را در 

کنــار ایشــان گذراندیــم.
ــود و احوالپرســی هــای  ــرور خاطــرات ب ــاز هــم م ب
ــی کــه  ــادآوری از بزرگان ــوام و دوســتان و ی بیشــمار از اق

متأســفانه اکنــون در کنــار مــا نیســتند.  
ــت  ــما دوس ــدر ش ــا پ ــن ب ــد: م ــی گفتن ــان م ایش
بســیار صمیمــی و نزدیکــی بــودم و خیلــی وقــت هــا چه 
در زمــان انتشــار مجلــه پیــک ســبزوار در دفتــر مجلــه، و 
یــا در هــر جــای دیگــری کــه مطلبــی علمــی و ادبــی و 
یــا تاریخــی مــورد بحــث قــرار مــی گرفــت پــدر شــما بــا 
معلومــات بســیار دقیــق و علمــی وارد بحــث مــی شــد و 
اظهــار عقیــده مــی نمــود، و ایــن جــای بســیار شــگفتی 
ــود کــه او ایــن همــه اطالعــات و آگاهــی  ــرای مــن ب ب

هــا را از کجــا در ذهــن خــود دارد کــه اینچنیــن اســتادانه 
ــوال را  ــن س ــخ ای ــد. پاس ــی ده ــرح م ــات را ش موضوع
زمانــی دریافتــم که شــما بازمانــدگان وی پارســال چندین 
هــزار کتــاب نفیس و ارزشــمند علمــی را بــه کتابخانه من 
هدیــه کردیــد. آن گاه دریافتــم کــه جــواب ســؤالی کــه در 
ذهــن مــن نقــش بســته اســت در داخــل این همــه کتاب 

نفیــس اســت کــه از وی بــه یــادگار مانــده اســت.
ایشــان اضافــه کردنــد »اقــدام شــما متأســفانه بازتاب 
ــورد  ــن م ــدا نکــرد و شــاید در ای ــی در ســبزوار پی آنچنان
کوتاهــی هایــی هــم انجــام شــد. حــال مــن از شــما مــی 
خواهــم کــه بــه بهانــه ی یازدهمیــن ســالگرد درگذشــت 
شــادروان علــی اصغــر بلوکــی دوســت فرزانــه ام حداقــل 
ــل از مــن در  ــه نق ــب را ب ــن مطال ــی بنویــس و ای مطلب
شــماره ی زمســتان ســال 96 نشــریه پیــام مهــرورزان که 
هــر شــماره آن بدســت مــن مــی رســد چــاپ کن، شــاید 
ــر اســاس  ــه ب ســپاس کوچکــی باشــد از وی و شــما ک
ــدام فرهنگــی خــوب را انجــام داده  ــن اق ــت وی ای وصی

ایــد.«
ــه  ــدوارم ک ــردم و امی ــت ک ــر وی را اطاع ــط ام فق
توانســته باشــم دســتور ایــن اســتاد بزرگــوار و چهــره ی 
ماندگار شــهرمان را بدرســتی به ســرانجام رســانده باشــم، 

تــا کــه قبــول افتــد و چــه در نظــر آیــد.
ــم و  ــان بودی ــر ایش ــاعت در محض ــدود 1/5 س ح
خداحافظــی کــرده و بــا آرزوی ســالمتی و تندرســتی برای 

ــم. ــرک کردی ــا را ت نشریه شماره 59وی آن ج
سال شانزدهم 
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ی از نگرانی ها را ازبین می برد مرور زمان به خودی خود بسیار

حمید  بلوکی



شبی »سلطان محمود« احساس دلتنگی میكرد و نمیتوانست بخوابد؛
به رییس محافظانش گفت : بیا بصورت ناشناس بیرون برویم و از حال ملتخبر بگیریم .

دــر هنگام گشت و گذار مشاهده کردند مردــی روی زمین افتادــه ومردــم ازکنارش ردمیشوندو اعتنایی بــه 
او نمیكنند وقتی نزدیكتر شدند مشاهده کردند،

» مرد افتاده » فوت کرده ومدتی نیز ازمرگ او میگذرد .
از مردمی که بی اعتنا از کنار جسد رد میشدند پرسیدند :چرا توجهی به این فرد نمی کنید؟

پاسخ دادند :او فردی فاسد ، » دایم الخمر » و »زناکار » بود!
سلطان محمود به کمک همراهش جنازه را به خانه مرد برده و تحویلهمسرش داد ..

همسرش با دیدن جنازه گریه و شیون بسیاری کرد و گفت:
خدا رحمتت کند ای ولی خدا ! 

تو از صالحین و نیكوکاران بودی !!....
من شهادت میدهم که تو » ولی اهلل » و از »صالحین » هستی !

»سلطان » با تعجب گفت :
چطور میگویی که او از اولیاء اله است در حالیكه مردم چنین وچنان درباره اش میگویند؟ !! 

زن پاسخ داد : بله ، من انتظار چنین گفتار و واکنشی از مردم را دارم و ازقضاوت آنان متعجب نیستم . 
سپس ادامه داد و گفت :

ــوانست مشروب میخرید و میآورد خانه  ــی ت شوهرم هر شب به مغازه مشروب فروشی میرفت و هر چقدر م
ــم کمتر شد؛ ! ــرون دستشویی میریخت و میگفت :الحمد هلل امشب این مقدار از گمراه شدن وفساد مرد و د

پس از آن منزل یكی از »زنان فاحشه و بدنام » میرفت و به او پول میداد و میگفت :این در آمد امشبت !
امشب دــر منزلت را تا صبح ببند و از کسی پذیرایی نكن !! پس از آن به منزل برمیگشت و میگفت :الحمدهلل 

امشب به اندازه یک نفر از ارتكاب گناه و گمراه شدن و به فساد کشیده شدن جوانان جلوگیری شد !!
من همواره او را مالمت میكردم و میگفتم :

مردــم دــرباره ات جور دیگری فكر میكنند وجنازه ات روی زمین خواهد ماند و کسی » غسل » و » کفنت 
» هم نخواهد کرد . 

اما او میگفت :غصه نخور برای نماز میت و کفن و دفن من، سلطان و اولیاء و علمای اسالم حاضر خواهند شد !!!
سلطان که هنوز خود را معرفی نكرده بود به گریه افتاد و گفت :

به خدا قسم من » سلطان و پادشاه کشور » هستم .
و فردا صبح به همراه علمای اسالم برای غسل و کفنش میآییم ...صبح روز بعد »سلطان » به همراه »علما » 
و » مشایخ » و بزرگان مملكت و جمع کثیری از مردم بر جنازه نماز خواندند و او را بااحترام فراوان دفن کردند !!...

خداوندا !
بد گمانی و سوء ظن نسبت به بندگانت را از ما دــور ساز و » حسنظن » و خوش گمانی نسبت به همگان 

را نصیبمان بفرما.....
صد سال ره مسجد و میخانه بگیری،

عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری...
بشنو از پیر خرابات تو این پند :

هر دست که دادی به همان دست بگیری...
»شیخ بهایی ره«

روزی زیاد با برکت
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یکیازصالحاندعامیکرد
»پروردگارا،درروزیامبرکتده«

کسیپرسید:چرانمیگوییروزیامده؟
ــرایهمــگانضمانــت ــدب گفــت:روزیراخداون

کــردهاســت
امــامــنبرکــترادررزقطلــبمیکنــم.چیــزی
اســتکــهخــدابــههــرکــسبخواهــدمیدهــدنــهبــه

ن همگا
اگردرمالبیاید،زیادشمیکند.

اگردرفرزندبیاید،صالحشمیکند.
اگردرجسمبیاید،قویوسالمشمیکند.
واگردرقلببیاید،خوشبختشمیکند.

داستان کوتاه

موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد.



خانــم فاالچــی از طــرف روزنامــه ای کــه برایــش کار مــی کنــد مامــور مــی شــود بــه 
آســیا بیابیــد و وضعیــت زنــان ایــن منطقه بخصــوص زنــان مســلمان را بررســی و گزارش 

دهد.
قســمتی از مالقــات او بــا زنــان مــادر ســاالر در جنــوب شــرق آســیا جنــگل 

اوســت. دیدارهــای  تریــن  ازجالــب  یکــی  های)کواالالمپــور( 
ــه  ــر لحظ ــم و ه ــی رفتی ــو م ــوه جل ــان انب ــان درخت ــه در می ــاعت بودک ــا دو س تقریب
دسترســی بــه زنــان خوشــبخت غیرممکــن مــی نمــود. تقریبــا متقاعــد شــده بــودم کــه 
چنیــن زنانــی اصــال وجــود خارجــی ندارنــد، و نــا امیــدی گروهمــان را در برگرفتــه بود، 
انبوهــی درختــاِن درهــم راه رفتــن را مشــکل تــر مــی کــرد. کــه خــدا کاظــم خــان را بــر 
ســر راهمــان قــرار داد و او گفــت بایــد در میــان بــرگ هــای درختــان بــه جستجویشــان 

پرداخــت. گفــت، بــا دوچرخــه بایــد میــان جنــگل رفــت.
مقــداری دیگــر در اعمــاق جنــگل پیــش رفتیــم. احســاس دلتنگــی و دمــاغ ســوختگی 
ــاالرها و  ــادر س ــم و م ــا برس ــه اینج ــا ب ــودم ت ــوده ب ــر راه پیم ــا کیلومت ــردم هزاره ک
ــا یــک کلبــه ی خالــی  ــا را از نزدیــک مالقــات کنــم. امــا ب ــان دنی خوشــبخت ترین زن
و چــرخ خیاطــی روبــرو شــدم، از راهنمایم)کاظــم خــان( پرســیدم ایــن اشــیا متعلــق بــه 
کیســت؟ زن جــوان کــه روبرویــم ایســتاده بــود بنــام جمیلــه جــواب داد ایــن جهیزیــه ی 
شــوهر مــن اســت. پرســیدم شــوهرت کجاســت؟ گفــت خانــه ی مــادرش گفتــم چــرا؟ 
گفــت چــون کار نمــی کــرد، بیرونــش کــردم، نــه مــی توانســت چوب ببــرد، نــه درختی 

را اره کنــد، نــه بلــد بــود برنــج بپــزد منــم بیرونــش کــردم.
وقتش رسیده که مردها هم روی پای خود بایستند و گلیم شان را از آب بکشند.

چــرا هیــچ مــردی اینجــا نیســت بقیــه کجــا هســتند؟ گفتــم به شــهر رفتــه اند بــه جنگل 
بــاز نمــی گردند؟

جمیلــه گفــت چــرا، هفتــه یــا ماهــی یکبــار، بســتگی دارد مــا کــی دلمــان بخواهــد بــا 
آنهــا باشــیم، چــه لزومــی دارد زیــاد پیــش مــا باشــند و ایجــاد مزاحمــت بکننــد.

جمیلــه زن باســوادی بــود خوانــدن بلــد بــود و مــی دانســت ایتالیا یــک کشــور اروپایی 
ــا مــادر ســاالرها را از نزدیــک  ــه او توضیــح دادم کــه از راهــی دور آمــده ام ت اســت. ب
مالقــات کنــم و بــرای بقیــه زن هــا علــت حضــور مــا را در آنجــا شــرح داد بقیــه دور مــا 

حلقــه زدنــد تــا بــه ســؤاالتمان جــواب دهنــد.
مســن تریــن زن کــه نــود و دو ســال داشــت وســط نشســته و بقیــه گــردش حلقــه زده 
بودنــد. اولیــن ســوالم ایــن بــود در ایــن منطقــه زن هــا چگونــه حکومــت می کننــد؟ یکی 
از زن هــا بــه مــن خیــره شــد گفــت چطــور؟ مگــر در اروپــا زن هــا حکومــت نمــی کنند؟

گفتم نه در اروپا مردها حکومت می کنند. 
یعنــی نــام خانوادگــی را هــم از مــرد مــی گیرنــد؟ و حتمــا مــرد از زن اطاعــت می کند! 
گفتــم نــه هــم نــام خانوادگــی را از مــرد مــی گیرنــد هــم زن هســت کــه از مــرد اطاعــت 

ــد. می کن
شــلیک خنــده ی مــادر ســاالرها فضــا را پــر کرد گویــی خنــده دارترین لطیفه ی ســال 
را برایشــان تعریــف کــرده ام یکــی شــکمش را گرفتــه بــود دیگــری محکــم بــر زانــوان 

خــود مــی کوفــت. صحنــه ی جالبــی روبرویــم ایجــاد شــده بود.
حتــی مســن تریــن زن نیــز بــه شــدت مــی خندیــد و دندان هــای کــرم خــورده اش را 
نمایــان مــی کــرد دســت آخــر بازوانــش را بــاال بــرد و پرســید نــزد شــما چــه کســی بــه 

خواســتگاری مــرد مــی رود؟ گفتــم معمــوال مــرد اســت کــه بــه خواســتگاری زن مــی 
رود، او بــا تعجــب پرســید پــس زن نمــی توانــد مــردش را انتخــاب کنــد؟ گفتــم معمــوال 

. خیر
همــه بــا شــگفتی بــه مــن مــی نگریســتند انــگار بــا دیوانــه ای حــرف مــی زننــد. و باهــم 

بــه پــچ پــچ مشــغول شــدند.
یکــی پرســید: پــس ایــن زن اســت کــه پــس از ازدواج بایــد در خانــه ی مــرد زندگــی 
کنــد؟ گفتــم بلــه، آنهــا بهــم نــگاه کردنــد و بعــد بــه مــن، گویــا دیوانــه ای را مــی نگرند.

و یکــی پرســید اگــر زنــی مخــارج مــردش را تقبــل نکنــد مــرد مــی توانــد درخواســت 
طــالق دهــد؟ گفتــم در اروپــا ایــن مــرد اســت کــه خــرج زن را مــی دهــد و او را طــالق 
می دهــد. از میانشــان زنــی ســالخورده برخاســت و بــا خشــم شــروع بــه صحبت کــرد و به 
راهنمــا گفــت کــه تمــام کلماتــم را بــدون کــم و کاســت ترجمه کــن. وقتی زمیــن هنوز 
نــاف دنیــا بشــمار مــی رفــت و آســمان چتــر زمیــن خوانــده مــی شــد زمیــن بــه انــدازه ی 
یــک ســینی کوچــک بــود و آســمان ابعــاد ســایه خورشــید را داشــت. آن زمان هــا مــرد 
غــالم و زن، اربــاب بــود. زمیــن را زمیــن وآســمان را آســمان نــام نهادنــد و زن مــرد را 
مســاوی خــود دانســت. ولــی زمین هنــوز متعلق بــه زن اســت. فرزنــدان و جهیزیــه ی مرد 

نیــز همینطــور. زن بعــد از اتمــام ســخنانش خشــمگین راهــش را گرفــت و رفت.
جمیلــه از مــن عذرخواهــی کــرد و گفــت او بــه ســنت هایــی پایبنداســت. مــن کــه در 
مقابــل خــود زنــان بســیار قــوی و خوشــبخت را مــی دیــدم علــی رغــم میــل باطنــی خــود 

بایــد ترکشــان مــی کــردم.
وقتــی از خوشــبخت تریــن زنــان دنیــا کــه در اروپا بــه همین لقــب آنها را می شــناختند 
خداحافظــی کــردم هــر چــه از جنــگل هــای آنجــا دور مــی شــدم احســاس می کــردم از 

مردمــان که احســاس خوشــبختی مــی کردنــد دور می شــوم.

ـ برگرفته ازکتاب جنس ضعیف اوریانا فاالچی
ـ این کتاب درسال ۱۹۶۱منتشرمی شود

خوشبخت ترین زنان روی زمین 
چه کسانی اند؟....

نشریه شماره 59
سال شانزدهم 
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سوسن نوباغی



مهربانی را بیاموزیم
فرصت آیینه ها در پشت در مانده است
روشنی را می شود در خانه مهمان کرد

می شود در عصر آهن
آشناتر شد

سایبان از بید مجنون
روشنی از عشق

می شود جشنی فراهم کرد
می شود در معنی یک گل شناور شد

مهربانی را بیاموزیم
موسم نیلوفران در پشت در مانده است
موسم نیلوفران یعنی که باران هست

یعنی یک نفر آبی است
موسم نیلوفران یعنی

یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی
می شود برخاست در باران

دست در دست نجیب مهربانی
می شود در کوچه های شهر جاری شد

می شود با فرصت آیینه ها آمیخت
با نگاهی

با نفس های نگاهی
می شود سرشار از رازی بهاری شد...

                              محمدرضا عبدالملکیان

بی تو شکوفه های سحر وا نمی شود
باز آ که شب بدون تو فردا نمی شود

قفل دری که بین من و دست های توست
در غایت سیاهی شب وا نمی شود

ورد من است نام تو هر چند گفته اند :
شیرین،دهن ، به گفتن حلوا نمی شود

عشق من و تو قصه ی تلخ مصیبت است
می خواهم از تو بگسلم اما نمی شود
ای مرگ همتی که دل دردمند من
دیگر به هیچ روی مداوا نمی شود 

آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم
احساس سوختن به تماشا نمی شود 

قلبی که همچو مشعل نم دیده شد خموش
دیگر به هیچ بارقه گیرا نمی شود 

درد مرا، ز چهره ی خاموش کس نخواند
چون شعر نا سروده که معنا نمی شود 

باید ز هم گسست قیود زمانه را
با کار روزگار مدارا نمی شود

              دکترعباس خیرآبادی / نیشابور 1352

حیلـت رها کـن عاشقــا دیوانـه شـو دیوانـه شـو
و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو
هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو
رو سینــه را چـون سینه ها هفت آب شو از کینه ها

و آنگـــه شراب عشق را پیمانـــه شــو  پیمانــه شـو
باید  کــه  جملــه  جــان  شــوی  تا  الیق  جانان  شوی

گـر سوی مستان میـروی مستانه شـــو مستـانـه شو

                                                             مولوی

عشق آمد خویش را گم کن عزیز
قوتت را قوت مردم کن عزیز

عشق یعنی خویشتن را گم کنی
عشق یعنی خویش را گندم کنی
عشق یعنی خویشتن را نان کنی

مهربانی را چنین ارزان کنی
عشق یعنی نان ده و از دین مپرس

در مقام بخشش از آئین مپرس
هرکسی او را خدایش جان دهد

آدمی باید که او را نان دهد

                                  مجتبی کاشانی

16



عشق آمد خویش را گم کن عزیز
قوتت را قوت مردم کن عزیز

عشق یعنی خویشتن را گم کنی
عشق یعنی خویش را گندم کنی
عشق یعنی خویشتن را نان کنی

مهربانی را چنین ارزان کنی
عشق یعنی نان ده و از دین مپرس

در مقام بخشش از آئین مپرس
هرکسی او را خدایش جان دهد

آدمی باید که او را نان دهد

                                  مجتبی کاشانی

خواهم آن عشق که هستی ز سرما ببرد
بیخودی آید و ننگ خودی از ما ببرد

خانه آتش زدگانیم ستم گو میتاز
آنچه اندوخته باشیم به یغما ببرد

شاخ خشکیم به ما سردی عالم چه کند
پیش ما برگ و بری نیست که سرما ببرد

دوزخ جور برافروز که من تاغویم
نشنیدم که مرا اخگری از جا ببرد

جرعه ی پیر خرابات بران رند حرام
که به پیش دگری دست تمنا ببرد

وحشی از رهزن ایام چه اندیشه کنی
ما چه داریم که از ما ببرد یا نبرد

                                      وحشی بافقی

»ساغر رندانه«
آرام کی گیرد دل دیوانه ی من

پندش مده، بندش مده، در خانه ی من
سرگرم های و هوی خود می ماند امشب

این مایه ی شور و شر مستانه ی من
در خلوت شب های خاموشی که دارم
جز غم نکوبد حلقه بر کاشانه ی من

سر می کشد چون شعله از جانم غم درد
زان خنده ی گرم تو در پیمانه ی من

در ساغر اندوه من یاد تو جوشد
وای از تو وای از ساغر رندانه ی من
خالی نمی ماند صدف از گوهر اینجا

با یاد تو ای نازنین در دانه ی من
ما را )پری( افسوس غمها می فریبد

پایان ندارد الجرم افسانه ی من

                                  پروین دولت آبادی
 

مهـربانـی

خوشا نو بهاران و فصل جوانی
که بگذشت با دوستان زندگانی

خوشا بر تو ای شاخه ی گل که دادی
به هر نو بهاری نشاط جوانی

دل و عشق من ُمرد و من زنده هستم
شگفت آیدم زینهمه سخت جانی

به من ای اجل مژده ی مرگ من ده
که تا جان خود را دهم مژدگانی

یکی پرسد آخر ز نامهربانان
که بهتر چه دیدید از مهربانی؟

بجان تو هرگز به یک رنجش دل
نیرزد همه تاج و تخت کیانی

)نظاما( دمی با خوشی زیستن به
که با ناخوشی زندگی جاودانی

                               نظـام وفـا

گهي بر سر گهي در دل گهي در دیده جا دارد
غبار راه جوالن تو با من کارها دارد

چو شمع از کشتنم پنهان نشد داغ تمنایت
ببزم حسرتم ساز خموشي هم صدا دارد

مباد آفت تماشاخانه گلزار حسرت را
که آنجا رنگهاي رفته هم رو بر قفا دارد

درین وادي که قطع الفت است اسباب جمعیت
بنالد بي کسي بر هر که چشم از آشنا دارد

که میگوید بآن صیاد پیغام گرفتاران
قفس بر طائر ما گرنه راه ناله وا دارد

به این آوارگي ها گرد باد دشت توحیدم
بناي من بگرد خویش گردیدن بپا دارد

خیالي میکند شوخي کدام اظهار و کو هستي
هنوز این نقش ها در خامه نقاش جا دارد

شرر در سنگ میرقصد مي اندر تاک میجوشد
تحیر رشته ساز است و خاموشي صدا دارد

بهار انجمن وحشي است از فرصت مشو غافل
که عشرت در شگفتن هاي گل آواز پا دارد

به اندازه تغافل پیش باید برد سودائي
که جنس جلوه عریانست و چشم ما حیا دارد

حذر کن از تماشاگاه نیرنگ جهان )بیدل(
تو طبع نازکي داري و این گلشن هوا دارد

                                                بیدل دهلوی

از زلف هر کجا گرهي برگشاده اي
بر هر دلي هزار گره برنهاده اي

در روي من ز غمزه کمان ها کشیده اي
بر جان من ز طره کمین ها گشاده اي

بر هرچه در زمانه سواري به نیکوئي
اال بر وفا و مهر کز این دو پیاده اي

گفتي جفا نه کار من است اي سلیم دل
تو خود ز مادر از پي این کار زاده اي

دیدي که دل چگونه ز من در ربوده اي
پنداشتي که بر سر گنج اوفتاده اي
گفتي که روز سختي فریاد تو رسم

سخت است کار بهر چه روز ایستاده اي
خاقاني از جهان به پناه تو درگریخت
او را به دست خصم چرا باز داده اي

                                     خـاقانـی

نشریه شماره 59
سال شانزدهم 

 زمستان 96
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عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند.



در دوران صفویــه بــر اثــر جنــگ هــای ایــران و عثمانــی و کشــته شــدن امیــر الحــاج 
بــه دســت عثمانیــان، اتبــاع ایرانــی بــرای زیــارت خانــه خــدا در مکه و مشــاهد مشــرفه 
در عــراق تأمیــن جانــی نداشــتند. لــذا دولــت ایــران ســفر حــج را تحریــم کــرد و برای 
جبــران ایــن تحریــم بــه توســعه و ترویج بقــاع متبرکــه و مزارات مشــرفه داخل کشــور 
ــه  ــاده از اصفهــان ب ــه همیــن دلیــل شــاه عبــاس صفــوی پــای پی همــت گماشــت. ب
خراســان بــه قصــد زیــارت امــام رضا ســفر کــرد. او به هــر مکان از شــهرها و روســتاها 
کــه می رســید چنــد روزی در آنجــا مــی مانــد و دســتور بــه تعمیــر یــا ســاخت محیــط 
مناســبی را مــی داد. بــه ایــن خاطــر عــده ای معتقــد هســتند ایــن امــام زاده بــه دســتور 
آن هــا ســاخته شــده تــا مــردم در یــک محــل عمومــی بــرای زیــارت جمــع شــوند و 
گروهــی از محققیــن نتیجــه مــی گیرنــد کــه ایــن فــرد مدفــون در امــام زاده از فرزندان 

معصومیــن نمی باشــد)تاریخ ســبزوار پروفســور امین 
***

عــده ای  دیگــر بــر ایــن بــاور هســتند کــه شــخص مدفــون در امــام زاده بایــد وزیــر 
خواجــه علــی مؤیــد ســربدار باشــد کــه نام او)عیســی عربشــاهی( بــوده اســت. زیــرا او 
مظلومانــه شــهید و در آنجــا دفــن گردیــده اســت. همــه ی اهالــی ســبزوار او را فــردی 
زاهــد و متدیــن مــی دانســتند لــذا قبــر او مــورد توســل اهالــی قــرار گرفــت و بنــای 
محکمــی برایش ســاختند. شــهادت او در ســال 812 هجــری اتفاق افتاده و پســر یحیی 
عربشــاهی وزیــر میــرزا شــاهرخ تیمــوری بــوده اســت. بــه ایــن ســبب بــه او شــاهزاده 
گفتــه شــده، بعــد او را امیــر گفتنــد ســپس امــام و ســرانجام شــاهزاده نــام نهادنــد. ایــن 

گــروه شــخص دفــن شــده را از معصومیــن نمــی داننــد
)تاریخ مجمل: فصیح خوافی(

***
عــده ای دیگــر بــر ایــن بــاور هســتند که شــاید شــخص مدفــون در ایــن محل)عماد 
الدیــن یحیــی بیهقــی( فرزنــد ابومنصــور هبــت الــه مــی باشــد کــه نــام وی در تاریــخ 
بیهــق ضبــط شــده اســت. به لحــاظ آن کــه قدیمی تریــن تاریخــی که بر روی ســنگ 
نوشــته هــای قبــور ایــن محــل ســنه ی)708 هجــری( نوشــته شــده اســت. احتمــال آن 
دارد کــه صاحــب ایــن قبــر جــّد اعــالی امیــر ســید نظــام الدیــن یحیــی ابن عربشــاهی 

معــروف به ســید محمــود شــاه ســبزواری باشــد.)تاریخ مجمــل: فصیــح خوانی(
***

در عصــر محمدرضا شــاه پهلوی یکــی از بازرگانان ســبزواری بنــام محمود حقیران 
زاده در پــی توســل بــه شــخص مدفــون در ایــن محــل دختــرش از بیمــاری صعــب 
العــالج شــفا یافتــه و او تصمیــم مــی گیــرد بقعــه ای بســازد و آن محــل را آبــاد ســازد 
دیگــران در حــد امــکان قبــول مــی کننــد کــه اقــوام و بســتگان حقیــران در ایــن محل 

ــتند. دفن هس
***

امــا اکثریــت مــردم ســبزوار بــر ایــن عقیــده هســتند کــه شــخص دفــن شــده در مزار 
امــام زاده، یحیــی ابــن موســی ابــن جعفر اســت. کاشــی کاری هــای اطراف حــرم این 
امامــزاده ایــن مطلــب را بــه صراحــت تأییــد مــی کنــد و حضــرت آیــت ا... ســیدعلی 
نقــی امیــن متخلــص به ابــن امیــن قصیــده ای در تأیید مطلــب نوشــته اســت. در تاریخ 
بیهــق نیــز اشــاره شــده کــه یحیــی پــس از قتــل پــدرش بــه قصبــه ســبزوار آمــده و در 
ســنه ی 126 هجری در مســجد شــادان ســبزوار نزول کرده اســت و اشــعاری را شعرای 

ســبزوار در ایــن رابطــه ســروده اند.
شاهنشهی که خاک درش داروی شفاست

نور دو چشم حضرت موسی ابن جعفر است
خورشید وار نور وجودش به سبزوار

هر صبح و شام تابد و بس ذرّه پرور است

بــه یــاری باریتعالــی تصمیــم بــر آن اســت تــا در چنــد شــماره اماکــن تاریخــی شهرســتان ســبزوار را بــه شــما خواننــدگان گرامــی معرفــی کنیــم. در این شــماره ســعی می شــود امام 
زاده یحیــی را مــورد نظــر قــرار داده و مطالبــی پیرامــون آن ارائــه گردد.

امــام زاده یحیــی مرکــزی تریــن نقطــه ی شهرســتان ســبزوار مــی باشــد. تقاطــع خیابان هــای بیهق و اســرار معروف بــه چهــارراه امام زاده اســت، مراســم مذهبــی ایام محــرم در این 
مــکان، بــا شــکوه فــراوان برگــزار مــی گــردد. بنــای معمــاری ســنتی آن جلــوه ی مذهبــی خاصــی بــه ســبزوار داده اســت. در مــورد شــخص و یــا اشــخاصی کــه از معصومیــن در ایــن 

مــکان دفــن هســتند قــول هــای مختلفــی در کتــاب هــا درج شــده اســت کــه هــم اینــک بــه آن پرداخته می شــود. 
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***
در کتــاب ذریقــه الــوالء آمــده اســت 
ــواده  ــن از ن ــاهزاده حس ــن ش ــه مدف ک
ــار امــام  ــر در کن هــای امــام محمــد باق
زاده یحیــی مــی باشــد کــه هنــگام 
ــرده  ــذف ک ــه را ح ــرات آن بقع تعمی
اند)تاریــخ سبزوار:ســید علــی نقــی 

ــن( امی
یحیــی ابــن زیــد گــر نظــری ســوی ما 

کنی
درد نهان خسته دالن را دوا کنی

خاک در تو درد مرا دواست
شــاها سزاســت کــه نظــری بــر گــدا 

کنــی
ای پور زید و نسل امام چهارمین

دست کرم گشا که کار خدا کنی
امیدواریــم بــا توجــه بــه مطالــب 
ــبت  ــی نس ــده گرام ــما خوانن ــوق ش ف
بــه موضــوع مطــرح شــده اظهــار نظــر 
فرماییــد و با هیــأت تحریریــه در جهت 
ــه  ــا ب ــویق م ــا تش ــراد و ی ــا ای ــد و ی نق
ــر  ــید. منتظ ــاس باش ــه ی راه در تم ادام

ــتیم. ــان هس دیدگاهت

گاهــی بعضــی از پیام هایــی کــه از طــرف عالقمنــدان مؤسســه و دوســتداران مددجویــان مظلــوم و پــاک و 
بــی گنــاه آن از طریــق کانــال هــای ارتباطــی فراوانــی کــه در دســترس آنهاســت بــرای ما می رســد بــه قدری 
جالــب و روحیــه بخــش اســت  کــه با خوانــدن آن هــا بســیاری از مشــکالت موجــود در کارمــان را فراموش 
مــی کنیــم. ضمــن اعــالم مجــدد کانــال هــای ارتباطــی در زیــر خواهشــمندیم مــا را از نظــرات ســازنده و یــا 
گــزارش مشــکالت موجــود آگاه نمــوده تــا به اتفاق هم در مســیر رشــد و تعالی مؤسســه گام هــای مؤثرتری 

برداریم.
کانال های ارتباطی: 

https://t.me/mehrvarzan79  :تلگرام
https://www.instagram.com/mehrvarzan79 :اینستاگرام

 www.mehrasa.ir  :سایت مؤسسه
payam_mehrvarzan@yahoo.com  :ایمیل مؤسسه

تلفن مرکز:  051-44643007-9

سالم و عرض ادب خدمت تمام پرسنل محترم، مهربان و دلسوز آسایشگاه
ــا اون  ــن فرشــته هــای معصــوم ب ــاد ای ــو از ی ــره من ــم از اینکــه دغدغــه هــای روزم ــی ناراحت ــی خیل خیل

صورت هــای زیبــا و ســیرت های پــاک، غافــل کــرده
ــر 10 ســال ازش میگــذره ســعی  ــغ ب واقعــاً شــرمنده شــدم، مــن از دوران دانشــجوییم در ســبزوار کــه بال
میکــردم همــواره همــراه بچــه هــای گل مجموعــه باشــم، مجلــه هــارو میخونــدم، اردوهــارو دنبــال میکــردم، 
عزیــزی از دســت میرفــت اشــک میریختــم و نســبت بــه بزرگــواری هموطنانــم کــه بــه هرطریقــی کمــک 
میکــردن رشــک میبــردم، مخصوصــاً عــروس و دامادهایــی کــه بــا همــون لبــاس سپیدبختیشــون میومــدن به 

مالقــات بچــه هــا.
دختران و پسرانی که هیچ وقت سیمایی زیباتر از لبخندشون در دنیا ندیدم.

بیــش از ایــن مزاحــم اوقاتتــون نمیشــم، فقــط ســالم منــو بــه بچــه هــا برســونین و بگیــن شــهروز ازتــون 
معــذرت میخــواد کــه چنــد وقتــی نبــوده و دســت و پــای تــک تکتــون رو میبوســه.

خدا پشت و پناه همتون.

چنــد وقــت پیــش خــواب دیــدم کــه اومــدم ســبزوار یــه جایــي بــود انــگار آب بــود بعــد اونجــا کــه پیــاده 
شــدم یــه خانومــی بــود بــا چنــد نفــر دیگــه کــه مشــکل دارن از لحــاِظ بدنــي و اینــا، مــن بــودم و چندتــا از 
دوســتام کــه ســبزوار زندگــي میکنــن، تــا اومــدم بگم آخــي و ابــرازِ ناراحتــي کنــم اون خانوم بهــم گفت که 

اینــا چیزیشــون نیســت واسشــون دل نســوزون ناراحت میشــن 
ســریع تــو اون وضعیــت تــو خــواب جــو عــوض کــردم اصــالً کســي واسشــون دل نســوزوند. صبــح که به 
دوســتم پیــام دادم و گفتــم اصــالً حواســم نبــود کــه عمــوش آسایشــگاه داره، یهــو گفــت کــه ایــن کــه تــو 

میگــي آسایشــگاه عمــوی منه. 
وقتي فهمیدم اینجوریه دوست داشتم بهشون کمک کنم  ) پیام ملیحه عزیز (

یـاور مهربان و همراه همیشگی مان
جناب آقـای محمود حیطه

انـــدوه ما در غم از دســت دادن پدر عزیـــزتان در واژه هـــا نمی گنجـــد، تنها می توانیـــم برای شــما صبری 
عظیـــم و بــرای آن مرحــوم روحــی شــاد و آرام، طلب کنیم.

نگاه شما
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مــا بــا پاهایمــان راه مــی رویــم. امــا ســالمتی پــا خیلــی بیشــتر از ایــن هــا اهمیــت دارد. 
اگــر پاهــا ناراحــت باشــند، ممکن اســت قســمت هــای دیگــر بدن هــم بیمار شــوند. داشــتن 
پــای ســالم، بــدون کفــش خــوب امــکان نــدارد. کفــش هــای مــا بایــد بهتریــن دوســتان 

ــند. پاهایمان باش
کفــش هایــی کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد بایــد بــه گونــه ای باشــند تــا بتواننــد از 
قــوس هــای کــف پــا حمایــت کنند.کفــش هــای مناســب بــا کفی هــای حمایــت کننــده از 
قــوس هــا بــا افزایــش ســطح تمــاس کــف پــا و توزیــع نیــروی وزن، نیــروی وارد بــر بافــت 
هــا و لیگامــان هــا و هــم چنیــن میــزان انقبــاض عضــالت کوچــک کــف پــا را کاهــش می 
دهــد. بــرای ســالمتی پــا، در پــای نرمــال و در مواقــع غیــر از انجــام ورزش بهتــر اســت از 
کفشــی اســتفاده شــود کــه پاشــنه آن حــدود 2 تا 3 ســانتیمتر باشــد، پنجــه پهــن و رویه بلند 
داشــته باشــد. پاشــنه پــا نیــز باید از جنســی باشــد کــه خاصیت ضربــه گیــری نیروهــای وارد 
بــر مفصــل زانــو را در مرحلــه تمــاس پاشــنه بــا زمیــن کاهــش دهد.انعطــاف کــف کفش نیز 
بایــد در حــدی باشــد کــه پــا بتوانــد بــا حرکاتــی کــه مــی کنــد خــود را بــا ســطوح مختلــف 
زمیــن تطبیــق دهد.ســایز کفــش نیــز بایــد طــوری انتخــاب شــود که پــا در ان ســر نخــورد و 

پشــت پــا بــا کفــش فقــط بــه انــدازه یــک انگشــت فضــای خالــی داشــته باشــد.
خانــم هــای مبتــال بــه آرتــروز حداکثــر کفــش 3 ســانتی بــه پــا کننــد و آقایــان از کفــش 

2 ســانتی اســتفاده نمایند.
 کفــش هــای مــد تابســتانی مــی تواننــد آســیب هــای جــدی بــه بــه ســتون فقــرات، 
گــردن، مفاصــل پــا و اســتخوان لگــن وارد نماینــد. برخــی از صنــدل هــای زنانــه کــه حالتــی 

بــدون پاشــنه دارنــد نیــز آســیب جــدی بــه پــا و ســتون فقــرات وارد مــی کننــد.
کفــش هــای کامــال تخــت بیشــتر روی خــود پــا تاثیــر منفــی دارنــد، یعنــی بــا توجــه بــه 
تنــوع وضعیــت تشــریحی کــف پــا در افــراد مختلــف، ممکن اســت پوشــیدن طوالنــی مدت 
کفــش هــای عروســکی و صنــدل هــای تابســتانی اثرهــای منفــی متفاوتــی در پــای افــراد 
مختلــف داشــته باشــد. مثــال بافــت نــرم کــف پــای خانــم هــا و دختــر خانــم ها کمی بیشــتر 

از آقایــان اســت و ایــن بــر اســتحکام کــف پــای آنهــا تاثیــر دارد بنابراین وقتــی خانمی کفش 
عروســکی کامــال تخــت مــی پوشــد، امــکان چرخیــدن مــچ پــای او بــه ســمت داخــل بــه 
وجــود مــی آیــد. تکــرار ایــن چرخــش هــا در طــول روز باعــث ایجــاد دردهایــی مزمــن در 
ناحیــه مــچ پــا مــی شــود و خیلــی هــا نمــی داننــد ایــن درد هــا در ســنین نوجوانــی و جوانــی 

بــه پوشــیدن کفــش تخــت و نامناســب مربــوط اســت. 
اگــر کــف پــای شــما صــاف اســت و یــا قــوس بلنــدی دارد بایــد از کفــی هــای مخصوص 

کــه توســط پزشــک تجویــز مــی شــود، اســتفاده کنید.
کفــش هــای بــا پاشــنه بلنــد در هنــگام وزن انــدازی موجــب صــاف شــدن بیــش از حــد 
مفاصــل انگشــتان مــی شــود.با صــاف شــدن بیــش از حــد ایــن مفاصــل فاشــیای کــف پــا 
بیــش از حــد کشــیده مــی شــود و قــوس هــای کــف پــا عمیــق تــر مــی شــود.همپنین ایــن 
نــوع کفــش هــا بــه مــرور باعــث کوتــاه شــدن عضلــه پشــت ســاق پــا مــی شــودو عملکــرد 
آن بــرای جــذب و تولیــد نیــرو کاهــش مــی یابد.ایــن نــوع کفــش هــا بــا تغییــر مســیر خــط 
ثقــل در مفاصــل ران و زانــو ایــن دو مفصــل را در حالــت خــم شــده قــرار مــی دهد کــه باعث 
کوتاهــی عضــالت شــده و بــه مــرور میتوانــد موجــب تغییــرات زودرس تخریبی مفصــل زانو 

و افزایــش لــوردوز کمــر شــود.
افــرادی کــه مســتعد پیــچ خوردگــی مــچ پــا مــی باشــند بهتــر اســت از کفــش های ســاق 
دار اســتفاده کننــد تــا حرکــت طرفــی مــچ پــای انهــا تــا حــدی محــدود و کنتــرل شــود امــا 
بعــد از انجــام تمرینــات و بهبــود عملکــرد عضــالت ایــن نــوع کفــش هــا بایــد کنار گذاشــته 

. ند شو
انحــراف انگشــت شســت پــا بــه هالوکــس والگــوس معــروف اســت. شــاید کســانی کــه پا 
بــه میانســالی گذاشــته انــد، اهمیــت چندانــی بــه ایــن انحــراف ندهند امــا معموال خانــم های 
جــوان و نوجــوان بــه علــت از دســت دادن زیبایــی پاهایشــان بــه محــض مشــاهده عالیــم 
هالوکــس والگــوس دچــار اضطــراب مــی شــوند ولــی نمــی داننــد کــه دلیــل منحرف شــدن 
شســت پــای آنهــا انگشــت هــای کنــاری و بیــرون زدن اســتخوان کنــار این انگشــت و تنگ 
بــودن پنجــه و جلــوی کفششــان اســت کــه باعــث مــی شــود فشــار زیــادی بــه انگشــت 
شســت پــا وارد و ایــن انگشــت بــه ســمت انگشــت هــای کنــاری کشــیده شــود. البتــه ابتــال 
بــه هالوکــس والگــوس تــا حــدی هــم جنبــه هــای مــادرزادی و خانوادگــی دارد امــا تنــگ 
بــودن جلــوی کفــش چرخــش انگشــت شســت را بیشــتر مــی کنــد و باعــث تشــدید ایــن 

ناراحتــی مــی شــود.
 بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه هالوکــس والگــوس بایــد دور پوشــیدن کفــش هــای نــوک 
ــا  ــد، خــط بکشــید. کفــش هایــی ب ــز و کفــش هایــی کــه پنجــه تنــگ و ســفتی دارن تی
پنجه هــای نــرم و انعطــاف پذیــر، گزینــه هــای مناســب تــری هســتند. ضمــن اینکه وســیله 
ای فیزیکــی بــرای چرخــش شســت پــای دچــار هالوکــس والگــوس شــده هــم وجــود دارد 
کــه مــی تــوان آن را بــه راحتــی از داروخانــه هــا تهیــه و در خانــه اســتفاده کــرد تــا حالــت 

شســت پــا بــه شــکل اولیــه خــود برگــردد
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ــل  ــی تکام ــا مردمان ــش در آفریق ــزار ســال پی ــاد ه هفت
ــد  ــی خردمن ــان های ــد. انس ــرده ان ــی ک ــی م ــه زندگ یافت
کــه پــس از ســال هــای طوالنــی تغییــر یافتــن و هماهنــگ 
شــدن بــا آب و هــوای زمیــن کــه در آن ســال هــا مــدام در 
حــال تغییــر بود ســازگار شــده بودند. عصرهــای یخبندان، 
ســیل هــا و فــوران هــای آتــش فشــانی را گذرانــده بودنــد 
و در ایــن راه عــده ی زیــادی از انســان هــا از بیــن رفتــه و 
ــه اعتقــاد کارشناســان در دوره ای تنهــا ده هــزار نفــر از  ب
مــا روی زمیــن زندگــی مــی کردنــد. امــا ایــن انســان هــا 
قــوی تــر و داناتــر، باهوشــتر و ســازمان یافته تر از پیشــینیان 
خــود بودنــد. شــکارچی بــوده و زندگــی آن هــا وابســته 
بــه طبیعــت بــود. در گــروه کوچکــی کــه قــاره آفریقــا را 
ــد،  ــه ســمت یافتــن جایگاهــی بهتــر تــرک کــرده بودن ب
ــه  ــی او هم ــتان زندگ ــه داس ــرد ک ــی ک ــی م ــی زندگ زن
مــا را بهــم پیونــد مــی زنــد. قبایــل دیگــری کــه بــا دنبــال 

کــردن مســیر کــوچ فصلــی حیوانــات دســت بــه ســفر می 
زدنــد تلــف شــده بودنــد. گــروه کوچــک مــا موفــق شــد 
کــه از دریــای ســرخ عبــور کــرده و قــدم بــه شــبه جزیــره 
عربســتان گذاشــته و کامیــاب شــوند. زن قهرمــان مــا هــم 
ــد  ــل جدی ــود را در مح ــوزاد خ ــیده و ن ــالمت رس ــه س ب
بــه دنیــا آورد و کمــک شــایانی بــه پیشــرفت بشــر کــرد. 
میــراث خــارق العــاده او باعــث شــده کــه دانشــمندان بــه 
ایــن نتیجــه قطعــی رســیده انــد کــه بجــز اهالــی جنــوب 
صحــرای آفریقــا بقیــه ســاکنان تمــام نقــاط جهــان دارای 
جهشــی کوچــک در ژن هایشــان هســتند که بــا رهگیری 
آن هــا بــه یــک زن خــاص مــی رســید. ایــن زن نقطــه ی 
پیونــد همــه ی انســان هــای روی زمیــن از همــه ی نژادها و 
کشــورها و قــاره هــا و رنــگ های متفاوت پوســت اســت. 
ایــن گــروه کوچــک زمینــه پیدایــش انســان هــای بعــد از 
خودشــان بودنــد. هفتــاد هــزار ســال پیــش مهــارت هــای 
الزم بــرای زندگــی در بیــن انســان هــا بوجــود آمــده بــود. 
جمعیــت مــا کــم کــم بزرگتــر شــد. ابتــدا بــه ســوی هنــد 
و آســیای شــرقی رفتیــم. حــدود پنجــاه هــزار ســال پیــش 
بــه اســترالیا رســیدیم. حــدود پانــزده هــزار ســال پیــش از 
شــمال شــرقی تریــن نقطــه آســیا بــه شــمال غربــی تریــن 
ــه ســرعت در سراســر  نقطــه قــاره آمریــکا وارد شــده و ب
آن قــاره پخــش شــدیم و حــدود 45 هــزار ســال پیــش هم 

ــه  ــی را پیــش گرفت ــا راه شــمال غرب گروهــی دیگــر از م
ــیار  ــه ای بس ــا گون ــا ب ــا در اروپ ــدیم. ام ــا ش و وارد اروپ
ــدو  ــش از یکص ــه بی ــه ای ک ــدیم گون ــرو ش ــق روب موف
ــن  ــود. ای ــزار ســال در آن جــا زندگــی کــرده ب پنجــاه ه
گونــه همــان نئاندرتــال هــا بودنــد. همزیســتی مــا بــا آنهــا 
بیــن پنــج تــا ده هــزار ســال بــوده و در اثــر رقابــت بــر ســر 
ــن  ــا را از بی ــترک آن ه ــدود و مش ــع مح ــتفاده از مناب اس
بردیــم. عصــر یخبنــدان در حــال شــروع شــدن بــود و مــا 
بــرای بقــا مجبــور بودیــم تــن پوش مناســب داشــته باشــیم. 
هفــده هــزار ســال پیــش ســوزن را ســاختیم و بــا اســتفاده 
از رگ و پــی حیوانهــای شــکار شــده و پوســت آن هــا و 
ســوزن توانســتیم لبــاس های مناســب بــرای عبــور از عصر 

یخبنــدان را درســت کنیــم.

 

جهاتاریخ
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حمید   بلوکی

اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.



اگــر حیــاط خانــه شــما نیــز باغچــه دارد و هنــوز اقدامــی بــرای 
خریــد گل هــای آن نکــرده ایــد یــا گل هــای تهیــه شــده کمــاکان 
در جعبــه هــای مخصــوص خــود در کنــاری باقــی مانــده انــد پیش 

از کاشــت، بــه پیشــنهادات زیــر نیــز توجــه کنید:
1- پیــش از انجــام هــر اقدامــی ابتــدا نقشــه باغچــه را از لحــاظ 
شــکل قرارگیــری درختــان، گل هــا و گیاهــان موجــود و همچنیــن 
فضــای خالــی آمــاده کاشــت بــر روی کاغــذ طراحــی کنیــد. اکنون 
بــا توجــه بــه شــرایط حاضــر و موقعیــت آن فضــا و همچنین بــا در 
نظــر گرفتــن خصوصیــات و نیازهــای درختــان و گیاهــان موجود و 
همچنیــن مــورد نظــر بــرای کاشــت، مرحلــه تهیــه فــرا مــی رســد 
ولــی پیــش از آن ابتــدا طرحــی از نحــوه کاشــت گل هــا و گیاهــان 
بهــاری انتخابــی نیــز بــر روی همان نقشــه اصلــی طراحــی کنید و 

پــس از دســتیابی بــه نتیجــه نهایــی اقــدام نمایید.
ــوع و  ــر ن ــوع )از نظ ــان متن ــا و گیاه ــد از گل ه ــعی کنی 2- س

ــد. ــگ( جهــت کاشــت اســتفاده کنی رن
ــه طــور کلــی  ــدان هــای ســفالی گلــی و ب 3- کــوزه هــا و گل
هــر ظرفــی کــه دارای ظاهــری زیبــا و مناســب بــرای کاشــت گل 
و گیــاه اســت را حتــی اگــر شکســته باشــد بیــرون نریزیــد. بــا قــرار 
دادن آنهــا در باغچــه بــه فــرم هــا و حالــت هــای مختلف و کاشــت 
گل و گیــاه در داخــل آنهــا، بــرای باغچــه نمایــی متفــاوت و زیبــا 

ــاد کنید. ایج
4- تختــه ســنگ هــای کوچــک و بــزرگ، کنــده درخــت هــا 

و عناصــر طبیعــی از ایــن قبیــل مــی تواننــد جلــوه ای خــاص بــه 
باغچــه شــما ببخشــند، پــس در کنــار کاشــت گل هــا و گیاهــان، 
فضایــی هــم بــه قــرار دادن ایــن گونــه عناصــر اختصــاص دهیــد.

5- اگــر شــرایط باغچــه شــما از نظــر وســعت و تعــدد گیاهــان 
موجــود بــه گونــه ای اســت کــه امــکان کاشــت گل هــای بهــاری 
وجــود نــدارد، مــی توانیــد بــا توجــه بــه محیــط حیــاط و فضــای 
ــرد،  ــوع کارب ــوع و متعــددی )از نظــر ن ــدان هــای متن موجــود، گل
ــا  ــا را در آنه ــد و گل ه ــه کنی ــس( تهی ــی جن ــاد، شــکل و حت ابع
بکاریــد. حــال بــا توجــه بــه نــوع گلــدان هــا مــی توانیــد آنهــا را بر 
روی زمیــن قــرار دهیــد یــا در صــورت دیوارکــوب بــودن بــه دیــوار 

نصــب کنیــد یــا از میلــه هــای نــرده بیاویزیــد.
6- مجســمه هــای تزئینــی گلــی، ســفالی، رزین و حتی ســنگی، 
عناصــر مناســبی بــرای هرچــه زیباتــر کــردن باغچــه در کنــار گل 

هــا و گیاهــان محســوب می شــوند.
ــه ای شــکل پالســتیکی،  ــی هــای جعب ــا نصــب جاگلدان 7- ب
چوبــی یــا آهنــی بــه حفــاظ و یــا ســکوی پشــت پنجــره ها، بســتر 
مناســبی بــرای کاشــت گل هــای رنگارنگ بهــاری و نمــای زیبایی 

بــرای ســاختمان محــل زندگــی تــان فراهــم کنیــد.
8- از نــرده هــای دور دیــوار حیــاط خانــه تــان بــه جای داربســت 
ــدان اســتفاده  ــا گل ــده درون باغچــه و ی ــرای رشــد گیاهــان رون ب

. کنید

در هفتــه هــای پایانــی ســال، باغبــان هــا نیــز ماننــد بقیــه افــراد بــا فشــار کاری زیــادی مواجهند و بیــش از پیش مشــغول 
کاشــت گل هــا و گیاهــان مربــوط بــه فصــل هســتند .شــما هــم بــه طــور قطــع ایــن روزهــا ایــن صحنــه را بارهــا و بارهــا 
در فضــای ســبز کنــار خیابــان هــا، بزرگــراه هــا و پــارک هــا دیــده ایــد. عــالوه بــر آنهــا باغچــه هــای خانــه هــا نیــز از ایــن 
تحــول بهــاری بــی نصیــب نمانــده انــد. بــه حیــاط هــر خانــه ای کــه باغچــه هــر چنــد کوچکــی در آنجــا وجــود دارد ســری 
بزنیــد یــا بــا فضــای ســبزی مملــو از گل هــای رنگارنــگ مواجــه مــی شــوید یــا شــاهد انبوهــی از جعبه هــای چوبــی حاوی 
گل هایــی همچــون بنفشــه، پامچــال، همیشــه بهــار و ... در کنــار باغچــه خواهیــد بــود که بــرای کاشــت در روزهــای پایانی 

هفتــه آمــاده گذاشــته شــده اند.

آماده کردن باغچه در اواخر زمستان و اوایل بهار 
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alitomh@yahoo.com

سید فرید حبیبی

تعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از رنج است.



ــت در شــهر داورزن  ــزه یکــی از روســتاهای پرجمعی روســتای بی
ــون  ــت چ ــن در دل طبیع ــرار گرفت ــا ق ــتا ب ــن روس ــد. ای ــی باش م
نگینــی میــان کــوه هــای خاکســتری رنــگ اطرافــش می درخشــد. 
ایــن جاذبــه هــای طبیعــی به همــراه سرســبزی نســبتا مناســبی که 
جویبارهــای جــاری و اســتخرهای آبــی در کوچــه بــاغ هــای بیــزه 
ــبی را  ــگری مناس ــای گردش ــت ه ــود آورده فرص ــزارع آن بوج و م

بــرای دوســتداران طبیعــت فراهــم کــرده اســت.
ــه  ــم ب ــوا ه ــتخر ُهرم ــار اس ــای کن ــه و چناره ــای درقلع چناره
زیبایــی و سرســبزی ایــن روســتا افــزوده اســت. نزدیکــی بــه کــوه 
هــای شــمالی داورزن و آب و هــوای خــوب باعــث شــده اســت کــه 
مــردم ایــن روســتا بســیار خونگــرم و مهربــان باشــند. ایــن روســتا 
در فاصلــه ی 90 کیلومتــری غــرب ســبزوار قــرار گرفتــه و بــا مرکــز 
شــهر داورزن نیــز حــدود پانــزده کیلومتــر بــه ســمت شــمال فاصلــه 

رد. دا
حرفــه اصلــی مــردم آن کشــاورزی اســت و خصوصــا در کاشــت 
فلفــل قرمــز فعال هســتند بطــوری کــه بیــزه از مراکز مهــم تجارت 
ایــن محصــول پرطرفــدار اســت. در فصــل جمــع آوری فلفــل هــای 
قرمــز انبــوه ایــن محصــول خــوش رنــگ و زیبــا در گوشــه و کنــاره 

مناظــر زیبایــی را بوجود مــی آورد.
ــر  ــری نظ ــز دیگ ــر چی ــتر از ه ــتا بیش ــن روس ــه در ای ــا آنچ ام
طبیعــت گــردان را بــه خــود جلــب مــی نمایــد ســرو بلنــدی اســت 
کــه کســی عمــر واقعــی آن را نمــی دانــد و بنــا بــر بعضــی از گفتــه 
هــا ســن آن را از زمــان پیدایــش زرتشــتیان یــادآوری مــی کننــد و 
علــت آن را هــم مــی تــوان بــه نزدیکــی ایــن روســتا بــه آتشــکده 

ــبت داد.   ــر نس ــن مه آذر برزی
قدمــت ایــن موجــود زیبــای زنــده باعــث شــده اســت کــه خرافــه 
پرســتان آن را مقــدس نیــز مــی شــمرند. ســر ســبزی دائمــی ســرو 
بیــزه آن را بــه موجــودی عزیــز در میــان اهالــی بیــزه و همچنیــن 

عاشــقان طبیعــت تبدیــل کــرده اســت.       

کوچه 
باغ های بیزه
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طرز تهیه ماهی قزل 
آال با الیه ی لیمو و 
نعنا  )غذای رژیمی(

آشپزی 
رژیمی

مـواد اولیـه برای 4 نفـر :
 لیمو ترش )کوچک( 1 عدد

فلفل قرمز 1 ق چ
فیله ماهی قزل آال 550 گرم

فلفل سیاه 1/2 ق چ
نمک 3/4 ق چ

نان تست سبوس دار 1 الیه
سیر )پوست کنده( 6 حبه

نعنا )نعنای خرد شده تازه یا 1/2 ق چ نعنای خشک( 1 ق چ
روغن زیتون 2 ق غ

اسفناج 450 گرم
روش پخـت:

ــا دمــای 450 درجــه فارنهایــت گــرم  ــر را ت ــدا ف جهــت پخــت ماهــی قــزل آال ابت
کنیــد، پوســت لیمــو را بــه شــکل خاللــی بکنیــد، و آن را داخــل مخلــوط کــن قــرار 
دهیــد، لیمــو را بــه چهــار قطعــه تقســیم کنیــد و کنــار بگذاریــد. روی فیلــه ی قــزل 
آال یــک چهــارم قاشــق چــای خــوری نمــک و یــک چهــارم قاشــق چــای خــوری 

فلفل ســیاه بپاشــید. 
یــک حبــه ســیر را درشــت خــرد کنیــد و بــه مخلــوط کــن اضافــه کنیــد. باقــی ســیر 
هــا را ریــز خــرد کنیــد و کنــار بگذاریــد. نــان را تکــه تکــه کنیــد و بــه مخلــوط کــن 
اضافــه کنیــد، بــه همــراه آن نعنــا، یــک چهــارم قاشــق چــای خــوری نمــک و یــک 

چهــار قاشــق چــای خــوری فلفــل ســیاه را نیــز اضافــه کنیــد. 
مــواد را مخلــوط کنیــد و ســپس بــه یــک کاســه منتقــل کنیــد. یــک قاشــق چــای 
خــوری روغــن بــه ترکیــب اضافــه کنیــد و کنــار بگذاریــد. دو قاشــق چــای خــوری 
ــرارت  ــر روی ح ــوص ف ــب و مخص ــه نچس ــی تاب ــک ماه ــون را در ی ــن زیت روغ

متوســط رو بــه بــاال گــرم کنیــد. 
قــزل آال را بــه صورتــی کــه پوســتش رو بــه بــاال باشــد در ماهــی تابــه بخوابانیــد. 3 
دقیقــه بپزیــد، بــا کفگیــر ماهــی را برگردانیــد، ترکیبــی کــه بــا مخلــوط کن درســت 

کردیــد را روی ماهــی بمالیــد و ماهــی تابــه را بــه فــر منتقــل کنیــد. 
بــه مــدت 5 دقیقــه کبــاب کنیــد. وقتــی قــزل آال در حــال پختــن اســت، یــک قاشــق 

چــای خــوری دیگــر روغــن را در یــک ماهــی تابــه بــزرگ روی حــرارت متوســط 
رو بــه بــاال گــرم کنیــد. 

قطعــات ســیر و فلفــل قرمــز را اضافــه کنیــد، یــک دقیقــه بپزیــد تــا زمانــی کــه ســیر 
هــا قهــوه ای شــوند. اســفناج هــا را اضافــه کنیــد و تــا زمانــی کــه جمــع شــوند تفــت 
دهیــد، یــک چهــارم قاشــق چــای خــوری نمــک باقــی مانــده را روی اســفناج هــا 

بریزیــد و بهــم بزنیــد.
اســفناج را بیــن چهــار بشــقاب تقســیم کنیــد. ماهــی را نیــز به چهار قســمت مســاوی 
تقســیم کنیــد، ماهــی را روی اســفناج هــا قــرار دهیــد و بــا قطعــات لیمــو ســرو کنید. 

اطالعـات تغذیـه ای:
مواد گفته شده در این دستور برای چهار وعده در نظر گرفته شده است.

هــر وعــده شــامل یــک دوم فنجــان اســفناج، و حــدود 115 گــرم ماهــی مــی باشــد. 
اطالعاتــی کــه در ادامــه مــی آیــد مربــوط بــه یــک وعــده از ایــن غــذا اســت. 

کالری: 364 
کالری چربی: 17 گرم 

چربی اشباع: 3 گرم 
چربی غیر اشباع: 8 گرم 

چربی حاوی حلقه های غیر اشباع: 5 گرم 
پروتئین: 36 گرم 

کربوهیدرات: 18 گرم 
فیبر: 6 گرم 

کلسترول: 90 میلی گرم 
آهن: 5 میلی گرم 

سدیم: 495 میلی گرم 
کلسیم: 118 میلی گرم 

نکته: از ماهی سالمون هم میتوانید استفاده کنید.       نوش جان  
www.tasvirezendegi.com :منبع
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سالمتي و 
طول عمر را 
در خوراکي ها 

بیابیم   ــح میباشــد(  ــز صحی ــا فتحــه نی ــه درســت و ب ــا ضم ــظ آن، در حــرف ع  ب عناب،)تلف
تبرخــون، شــیالن، ســنجد گــرگان، چیالن، چیالنــه و  شــیالنک نامها  ی میــوه  درختچه 
ای ســت خــار دار کــه ارتفــاع آن از 2 متــر تــا 8 متــر میرســد. ایــن میــوه ی کوچــک 
تخــم مرغــی شــبیه بــه ســنجد وبــه درشــتی زیتــون بــا طعــم شــیرین و کمــی لعابــی بــه 
رنــگ ســرخ بــوده، کــه پــس از خشــک شــدن پوســت روی آن چیــن خوردگی هایــی 

ــدا میکند.  پی
عنــاب دارای مقادیــر زیــاد موســیالژ » اســید مالیــک « اســید ســیتریک و ویتامیــن ث 
بــوده ماننــد میــوه هــای دیگــر از آن اســتفاده مــی گــردد. ایــن میــوه در صورتــی اثــر 
ملیــن دارد کــه تــازه و متعلــق بــه همــان ســال باشــد. اگــر چــه بــه گفتــه حکیــم مومــن 
قــوت آن)خاصیتــش( تــا 2 ســال باقــی اســت. محــرک دســتگاه گــوارش نیســت و از 
ایــن جهــت بــرای اشــخاصی کــه دســتگاه گوارششــان حســاس اســت مناســب میباشــد. 

خنــک بــوده و فشــار خــون را کــم و ســینه و گلــو را نــرم میســازد. 
ــزرگ شــدن  ــاده روی در خــوردن آن ســبب ب ــوده و زی ــر هضــم ب ــاب نفــاخ و دی عن
شــکم، نفــخ، کــم و ضعیــف شــدن شــهوت و غرایــز جنســی اســت. زه کــش کبــد، 
کلیــه و مثانــه بــوده و خــون را نیــز تصفیــه مــی کنــد. جوشــانده عنــاب، بــا عرق کاســنی 
یــا ســکنجبین، بــرای درمــان حصبــه و تــب ســخت و شــبانه روزی آن مفیــد بــوده و از 

فشــار صفــرا و فشــار خــون مــی کاهــد. 
نوشــیدن روزی نیــم لیتــر آب جوشــانده ی بــرگ عنــاب، دافــع خــارش بــدن می باشــد. 
پاشــیدن بــرگ خشــک و ســابیده آن بــر زخمهــای خــوره ای و بــد خیــم، چــه در دهــان 
باشــد و چــه در عضــوی دیگــر، باعــث ســرعت درمــان و روییــدن گوشــت مجــدد و 
ســالمت میگــردد. البتــه بــا ایــن همــه جالینــوس حکیــم بــر ایــن عقیده اســت کــه عناب 

ارزش غذایــی نــدارد، چــون نــه از بیمــاری میکاهــد و نــه ســالمت مــی آورد. 
جــز اینکــه بلغــم بیــاورد و دیــر گــوارش شــود ! جویــدن بــرگ تــازه عنــاب باعــث بــی 
حــس شــدن ذایقــه اســت و از آن قبــل از خــوردن دارو هــای بــد طعــم میتــوان بهــره برد. 
صمــغ درخــت آن بــه تنهایــی یــا ترکیبــی بــا ادویــه مناســب جهــت امــراض جلــدی و با 

ســرکه جهــت جوشــهای جلــدی مفیــد می باشــد. 

منابع تحقیق : 
ــن  ــد موم ــن - محم ــم موم ــه حكی 1- تحف

حســینی - نشــر ثنایــی  1390. 
2- االبنیــه عــن حقایــق االدویــه - ابــو منصــور 
علــی الهروی - نشــر دانشــگاه تهــران - 1371. 
ــاث  ــر غی ــد 1 - دكت ــا  جل ــان خوراکیه 3- زب
ــر - 1356.  ــر کبی ــری - نشــر امی الدیــن جزای
ــن  ــد - حس ــی عمی ــت فارس ــگ لغ 4- فرهن

ــر - 1357.  ــر کبی ــر امی ــد - نش عمی
5- قانــون دــر طــب - حكیــم ابــو علــی ســینا 
ــر  ــرفكندی)هه ژار(- نش ــان ش ــد الرحم - عب

ســروش - 1370. 
6- گیاهــان دارویــی - پروفســور هانــس فلوک 
ــت -  ــر صداق ــری و دكت ــی صاب ــر توکل - دكت

نشــر روزبهــان - 1366.

عناب

نشریه شماره 59
سال شانزدهم 

 زمستان 96
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زهرا یحیی زاده 

از آهسته رفتن نترس ، از بی حرکت ایستادن بترس 



ــهریان  ــور همش ــا حض ــان ب ــام غریب ــم ش مراس
عزیــز در محوطــه ی مؤسســه و بعــد از غــروب 
عاشــورای حســینی برگــزار شــد در ایــن مراســم هنرمنــدان عزیــز بــا اجراهــای 
ــا  ــراه ب ــان هم ــام غریب ــوص ش ــای مخص ــه ه ــدن نوح ــود و خوان ــوب خ خ
ــه  ــدگان واقع ــای بازمان ــم ه ــا آالم و غ ــود را ب ــدردی خ ــا هم ــان م مددجوی

ــد.  ــالم کردن ــورا اع ــداز عاش جانگ

به مناســبت هفتــه نیــروی انتظامی 
هــای  همــکاری  پــاس  بــه  و 
ــا مؤسســه مــا داشــته انــد، تعــدادی  فراوانــی کــه همــه ی پرســنل ایــن نیــرو ب
ــط عمومــی مرکــز و یکــی از  ــه اتفــاق مســئول رواب ــان مؤسســه ب از مددجوی
مــددکاران بــه مقــر ســتاد نیــروی انتظامــی رفتــه تــا از زحمــات آن هــا تشــکر 
کــرده و ایــن روز و هفتــه را بــه آن هــا تبریــک بگوینــد. در ایــن بازدیــد بیش از 
هــر چیــز برخــورد بســیار خــوب و مهربانانــه فرماندهی محتــرم نیــروی انتظامی 
جنــاب ســرهنگ هاشــمی و جانشــین وی جنــاب ســرهنگ علی آبادی و ســایر 
همکارانشــان بــه چشــم می آمــد. بازدیــد و تشــکر از زحمــات ســایر عزیــزان 

نیــروی انتظامــی هماننــد کارکنــان مرکــز 110 نیــز در ادامــه انجــام گرفــت.

ــا همــت و پیگیــری عزیــزان شــاغل در تــاالر  ب
ــرم و  ــره محت ــأت مدی ــت هی ــا موافق ــاس و ب ی
جهــت رفــاه حــال همشــهریان عزیــز و کمــک بــه کســب درآمدهــای مــورد 
نیــاز مددجویــان، غــذای آمــاده ی یــاس نیــز در ایــن روز افتتــاح گردیــد کــه 

مــورد اســتقبال همشــهریان عزیــز قــرار گرفتــه اســت.

بــه همــت یکــی از خیریــن مؤسســه 
ــان  ــرای مددجوی ــی ب ــه ذرت های ک
ــزان همــکار و زحمــت کــش مؤسســه،  ــد و همــکاری عزی اهــدا کــرده بودن

ــد. ــپری کردن ــر س ــار همدیگ ــی را در کن ــات خوش ــان اوق مددجوی

10 مهر

16 مهر

18 مهر

18 مهر

داه 26رویدا

دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است.



دانشــجویان رشــته روانشناســی دانشــگاه آزاد 
اســالمی ســبزوار در قالــب دو گــروه متفــاوت 
بــه همــراه اســتاد گرامــی خــود ســرکار خانــم فقیهــی در ایــن روز مؤسســه مــا 
را مــورد بازدیــد قــرار دادنــد. بازدیــد از کارگاه کارورزی مددجویــان ما بســیار 

مــورد تشــویق و عالقــه منــدی دانشــجویان گرامــی قــرار گرفــت.

19 مهر

- بــه دعــوت یکــی از خیرین مهربان مؤسســه، 
دخترانمــان بــه اردویــی در روســتای کســکن 
رفتنــد. ایشــان بــا در اختیــار گذاشــتن بــاغ خــود بــه مؤسســه توانســتند اوقــات 
خوشــی را در ایــن روز دل انگیــز پاییــزی برایشــان فراهــم آورنــد. دعــای خیــر 

دخترانمــان بدرقــه راهشــان

در ایــن روز آقایــان حســین بروغنــی 
و علــی اکبــر  فروغــی از نماینــدگان 
محتــرم شــورای اســالمی شــهرمان آسایشــگاه را مــورد بازدیــد قــرار دادنــد و 
دقایقــی را بــه همفکــری و مشــورت دربــاره مســائل موجــود مؤسســه بــا مدیــر 

ــد. ــل پرداختن عام

بــرای کارآمــدی بیشــتر انجمــن بانوان 
نیکــوکار و افزایــش تعداد ایــن عزیزان 
و اســتفاده بیشــتر از طــرح هــا و پیشــنهادات آنان، جلســه رســمی انجمــن بانوان 
برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه از بیــن 12 کاندیــدا 7 نفــر بــه عنــوان هیــأت 
ــوان  ــد. ســپاس از تمامــی اعضــاء انجمــن بان ــد انتخــاب گردیدن ــره جدی مدی
نیکــوکار کــه بــازوی توانمنــدی بــرای مؤسســه بــه شــمار آمــده و امیدواریم ما 

را در رســیدن بــه اهدافمــان بیــش از پیــش یــاری نماینــد.

دانــش آمــوزان دبیرســتان فرهنگیــان بــه اتفــاق 
ــد  ــورد بازدی ــا را م مســئولین خــود مؤسســه م
ــا در  ــا توضیحــات همــکاران م ــد. ب ــرار دادن ق
واحــد روابــط عمومــی، ایــن دانــش آمــوزان عزیــز با چگونگــی خدمــات ارائه 
شــده و نحــوه ی زندگــی مددجویانمــان در آسایشــگاه آشــنا شــدند. بازدیــد از 
کالس آموزشــی و کارورزی مددجویــان بــا اســتقبال خوبــی از طــرف دانــش 

آمــوزان و همراهانشــان روبــرو گردیــد.

در ایــن روز خاکبــرداری و گودبــرداری 
ســاختمان شــماره 8 مؤسســه جهــت اضافــه 
احــداث  و  جدیــد  ظرفیــت  نمــودن 50 
ســاختمان اداری مناســب بــا اســتفاده از ماشــین آالت خــوب و ســریع یک تیم 
جدیــد شــروع گردیــد. امیدواریــم کــه بــا کمــک هــای مردمــی بتوانیــم هرچه 

ــان برســانیم. ــه پای ــر ایــن ســاختمان را ب زودت

24 مهر

27 مهر

27 مهر

29 مهر

14 آبان



جمعــی از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ســبزوار بــه مناســبت نزدیــک شــدن روز جهانــی 

معلولیــن از آسایشــگاه مــا بازدیــد نمودنــد.

بــه مناســبت روز جهانــی معلولین 
و بــا همــت انجمــن بانــوان نیکــوکار بازارچــه خیریــه ای در محــل شــهربازی 
سرپوشــیده »شــهر آرزوهــا« و بــا یــاری اتحادیه شــرکت های تعاونی روســتایی 
افتتــاح شــد. ایــن بازارچــه کــه دارای 10 غرفــه مختلــف از طــرف عالقمنــدان 
آسایشــگاه بــود تــا بعدازظهــر روز 16 آذر مــاه ادامــه پیــدا نمــوده و بــا اجــرای 

مراســم جشــن ویــژه ای بــه پایــان رســید.

9 آذر

12 آذر

- ایــن روز مصــادف بــا اربعیــن حســینی بــود و 
بــه همیــن مناســبت بــا همراهــی انجمــن بانــوان 

ــق و محوطــه مؤسســه برگــزار شــد. مراســم خاصــی در آالچی
18 آبان

داه 28رویدا

- ایــن روز در تقویــم بــه مناســبت روز جهانــی 
معلولیــن ثبــت شــده اســت. بــه همیــن مناســبت 
ــال  ــد س ــه مانن ــبزوار ب ــن)ع( س ــی امیرالمؤمنی ــن ذهن ــه معلولی ــه خیری مؤسس
هــای گذشــته پذیــرای بازدیــد کننــدگان عزیــزی بــود کــه مشــتاقانه بــه میــان 

ــد.  ــان شــرکت کردن مددجویانمــان آمــده و در جشــن آن

12 آذر

تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است



حضــور اعضاء محترم شــورای اســالمی شــهر 
ســبزوار در مؤسســه و در ایــن روز بــه مناســبت 
ــن مرکــز شــد.  ــان ای ــن باعــث دلگرمــی و خرســندی کارکن ــه ی معلولی هفت
نماینــدگان مــردم ســبزوار درشــورای اســالمی شــهر بــا ســعه صــدر بــه بازدیــد 
از مرکــز پرداختــه و از رســیدگی مددجویــان و خدماتــی کــه در ایــن مرکــز به 

مددجویــان ارائــه مــی گــردد قدردانــی کردنــد.

14 آذر

دختــر عزیزمــان مددجــو مرضیــه مصطفــوی 
کــه از ســال 1383 در مرکــز مــا نگهــداری و 
توانبخشــی مــی شــد در روز هشــتم آذر مــاه جــان به جــان آفرین تســلیم کرد و 
هــم خانــواده ی خــود را عــزادار نمــود و هم کارکنــان آسایشــگاه و مددجویان 
ســاکن در آن را در ماتــم فــرو بــرد. بــه خانــواده محتــرم مصطفــوی صمیمانــه 
تســلیت عــرض مــی کنیــم، بــه همیــن مناســبت مراســم پنجشــنبه ای ایــن عزیز 
از دســت رفته توســط مؤسســه خیریــه معلولین ذهنــی امیرالمؤمنین)ع( ســبزوار 

و در محــل تــاالر یــاس برپــا گردیــد.

همکاران عزیزمان از اداره کل بهزیســتی 
خراســان رضــوی، جنــاب آقــای محمد 
محســن مالک مدیر توانبخشــی اســتان و ســرکار خانم وجیهه بکائیان مســئول 
اداره پذیــرش اداره کل بهزیســتی خراســان در ایــن روز مهمــان ما بودند. ایشــان 
پرونــده هــای پذیــرش و مــددکاری مربــوط بــه مددجویــان را مــورد بررســی 
قــرار داده و راهنمایــی هــای الزم را ارائــه نمودنــد.  عزیــزان مهمــان رضایــت 
کامــل خــود را از نحــوه ی رســیدگی بــه امــور مددجویان و تنظیــم پرونده های 
آن هــا و فعالیــت هایــی کــه در جهــت احقــاق حقــوق آن هــا در مؤسســه انجام 

مــی پذیــرد اعــالم نمودند.

پــس از پایــان موفقیــت آمیــز بازارچــه 
خیریــه ای کــه بــه همــت انجمــن 
ــز و  ــن عزی ــه داران و خیری ــوب غرف ــور خ ــوکار و حض ــوان نیک ــرم بان محت
مســاعدت خــود جــوش هنرمنــدان مردمــی شــهرمان در اجــرای برنامــه هــای 
شــاد و متنــوع طــی برگزاری جلســه ای بســیار خودمانــی و پراحســاس در محل 

ــر و تشــکر بعمــل آمــد. ــزان تقدی ــن عزی ــاس از یکایــک ای ــاالر ی ت

ــه  ــی ک ــن ایران ــن که ــن جش ــدا ای ــب یل - ش
ــگاه  ــا در آسایش ــت ت ــه ای اس ــاله بهان ــر س ه
خیریــه معلولین ذهنی امیرالمؤمنین)ع( ســبزوار 
جمعــی از مهــرورزان و مهربانــان نیکــو مــرام گردهــم آینــد و شــادی خــود را با 

ــه تقســیم نماینــد.  دختــران آســمانی ســاکن در ایــن خان

16 آذر

23 آذر

23 آذر

30 آذر-

ســرکار خانــم کســرایی فر و ســرکار 
خانــم کیانــی بــه اتفــاق آقایــان پــور 
عمــاد و قائــم دوســت ریاســت محتــرم اداره بهزیســتی ســبزوار و همکارانشــان 
به مناســبت هفتــه جهانی معلولیــن، امروز آسایشــگاه را مــورد بازدید قــرار داده 
و از نزدیــک ایــن روز و هفتــه را بــه همــکاران مــا تبریــک گفتــه و از خدمــات 
ارائــه شــده بــه مددجویــان و فعالیت های انساندوســتانه مؤسســه تشــکر کردند.

13 آذر



شـرح افقـی:
1-مغرور-گــروه مردم-صــدای قطــرات آب2-نامــی پســرانه-رهایی-خدا 
نکند3-امانت-نامــی دخترانه-سستی4-فیلســوف آلمانــی-دو ســوم متــر-در یــاد 
داشــتن-نوعی یقه5-پــاره کردن-جانــوری گیاهــی در دریا-واحــدی در ارتش6-
مواجب-برتری-شــوهر ســبزواری7-فن-ریه های زمین-تمیز8-بانی-شکلک-

ــت  ــز نه-گش ــت در صادرات10-هرگ ــنجش نف ــغل-کیل-واحد س حریف9-ش
زنی-خارجــی نیست11-هویدا-منســوب بــه بندر-بعضــی می پرســتند12-پرنده 
ســعادت-فریاد شــادی-ضمیر انگلیســی-گرفتن13-نوعی ادویه-ســایز بــزرگ-

گیجــگاه14-از خدایــان روم باســتان-جنس-بوجود آمدن15-مورد پســند-پنهان 
کردن-واحــد تنیــس

زن: آه نمیدونی چقدر دلم میخواست ستاره آسمون بودم.
مرد: منم دلم میخواست تو یه ستاره بودی!

زن: تو دیگه برای چی؟
مــرد: آخــه بــرای اینکــه نزدیکتریــن ســتاره تــا زمیــن میلیــون هــا کیلومتــر 

فاصلــه داره!

چرا مردا عینک آفتابی میزنن ؟ . . .
7 : بخاطر نور خورشید

23 : بخاطر اینکه ظاهر باحالی داشته باشن
70 : نمیخوان بقیه بدوونن دارن به کجا نگاه میکنن

 مجبــوری جلــوی پــل پــارک کــردم، شــماره ام رو هم گذاشــتم زیــر برف 
پــاک کــن ، اومــدم دیــدم ماشــینم پنچره... دیدم برام نوشــته شــارژ نداشــتم 

بهــت زنــگ بزنــم . اصال عاشــق صداقتش شــدم

بابــام تلوزیــون نــگاه میکــرد گفتــم بابــا یخــورده پــول بــده 
ــاره روشــوکرد  ــدارم برگشــت ی نگاهــی کــرد بعــد دوب ن

ســمت تلوزیــون
فقط میخواست دوتا تیک بخوره seen بشه

زن بــا عصبانیــت بــه شــوهر آهنگــرش گفــت: تــو اصال به 
مــن توجــه نمیکنــی از ایــن همســایه باغبانمان یــاد بگیر که 
هــر وقــت زنــش را صــدا مــی کند مــی گوید گل نرگســم 

! بیا
ــق  ــد مطاب ــس بای ــر ک ــا ه ــد ام ــت: باش ــر گف ــرد آهنگ م
شــغلش زنــش را صــدا کنــد. و گفــت: ای ســوهان روحــم 

بیــا! ای متــه ی قلبــم بیــا! ای پتــک و چکــش مخــم بیــا!

شـرح عمودی:
ــد  ــیروان ....-خیال-پیامبر3-س ــپزخانه-کاله جنگ2-انوش ــیله ای در آش 1-وس
ماهیگیری-نــگاه گذرا-آنتــی بادی4-یکــی از چهــار عمل ریاضی-نــام دخترانه-

بنیان-جســد حیوان5-یکــی از زوجین-اصطــالح بانکی-نوعــی شــلوار6-یکی از 
خواهــران نویســنده-گردش-نگهبان چمــاق بدســت7-درماندگی-18 بیــت اول 
مثنــوی مولوی-موســیقی اعتراضی8-چپاول-متکدی-نــام رئیــس جمهور قبلی 
آمریــکا 9-برنده-مچالــه کردن-مخفف ژیلت10-نســل چهارم-نامی پســرانه-از 
حــروف التین11-دریا-نوعی از تیراندازی-فریاد12-نخوت-سوپ-پیشــین-قفل 
لباس13-الف-اســمی بــرای گربه-ســازمان جاسوســی14-ترکیب بد+عنصــر-

شــماره اســتاندارد کتاب-ملکــه ســبا  15-از مذاهــب دیــن مســیح-کتابی از امیر 
خســرو دهلــوی 

 لطیفه
خواننده گرامی:  برای شرکت در مسابقه، جواب جدول را به ایمیل  payam_mehrvarzan@yahoo.com ارسال کرده و  از جوایز آن بهره مند شوید.

منبع:  اینترنت

شماره 58

تمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید .
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